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ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за
местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния
кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич, както следва:

§1. Създава се нов чл.10а, ал.1 и ал.2 със следните текстове:

Чл.10а (1) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината, освен ако с
решението по ал.2 е предвидено друго.

(2) Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени
със закон, не се събират по реда на ал.1, а се събират от концесионер, на когото е
възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат такси. С решението
общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от
размера на събраните такси.

§2. В чл.10 ал.2 се отменя, досегашната ал.3 става ал.2, а досегашната ал.4 става ал.3.

§3. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния
текст:



§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг
начин на територията на общината.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 37; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за
местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния
кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, както следва:

§1. Чл.8, ал.4 се изменя по следния начин:
(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив

данъчно задължено лице е собственикът на имота, с изключение на случаите, при които
в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот
или съответната част от него.

§2. В чл.10, ал.1 се отменя, а ал.2 става чл.10 със следния текст:
Чл.10. Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на

ограничено вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

§3. Чл.41, ал.4 се изменя по следния начин:
(4) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл.4 от Регламент (ЕС) №

168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 Януари 2013 година относно
одобряването и надзора на пазара на дву, три и четириколесни превозни средства (ОВ,
L 60/52 от 2 Март 2013 година), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013” на
базата на общото тегло е в размер, както следва:

1. до 400 кг включително – 8 лева
2. над 400 кг – 12 лева

Чл.41, ал.8 се изменя по следния начин:
(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и

други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 125
лева.



Чл.41, ал.9 се изменя по следния начин:
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 250 лева.

Чл.41, ал.12 се изменя по следния начин:
(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в

чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер на 100 лева.

§4. Чл.62, ал.1 и ал.2 се изменят по следния начин:
Чл.62. (1)  Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя
по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП x БМ , където

12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година,
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.59;
БМ е броят на месеците от текущата година, съответстващи на срока, за който е
издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се
възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПДТПП x ОМ, където

БМ
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници
за текущата година,
ПДТПП е платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е
издадено разрешението,
БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен
данъкът върху таксиметров превоз на пътници,
ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

§5. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния
текст:

§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на
обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 35; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската
2018-2019 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.37и, ал.1 и ал.3 и чл.37о, ал.1 и ал.4 от ЗСПЗЗ, реши:

I. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и
индивидуално ползване през стопанската 2018-2019 година, описани подробно в
Приложение 1.

ІІ. Одобрява цена, определена по пазарен механизъм, изготвена от независим
оценител в размер на 10.00 лева за декар за отдаване под наем на пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд.

ІІІ. Приема правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския поземлен
фонд на Община град Добрич, съгласно Приложение 2.

ІV. Приема Годишен план за паша за стопанската 2018-2019 година, съгласно
Приложение 3.

V. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение 1

Пасища и мери от Общински поземлен фонд на Община град Добрич

Предназначение на
имота

Кадастрален
идентификатор

Населено място Категория на
земята

Площ /кв.м

пасище, мера 72624.300.26 землище гр.Добрич ІV 60 735 за индивидуално ползване
пасище, мера 72624.122.420 землище гр.Добрич ІV 742 за общо ползване
пасище, мера 72624.137.22 землище гр.Добрич ІV 10 942 за общо ползване
пасище, мера 72624.201.40 землище гр.Добрич ІІІ 155 335 за индивидуално ползване
пасище, мера 72624.201.41 землище гр.Добрич ІІІ 58 502 за индивидуално ползване
пасище, мера 72624.201.54 землище гр.Добрич ІІІ 56 753 за индивидуално ползване
пасище, мера 72624.284.74 землище гр.Добрич ІІІ 12 688 за индивидуално ползване
пасище, мера 72624.289.30 землище гр.Добрич ІІІ 23 987 за индивидуално ползване
пасище, мера 72624.15.147 землище гр.Добрич ІV 37 475 за индивидуално ползване
пасище, мера 72624.174.57 землище гр.Добрич ІV 116 164 за индивидуално ползване



Приложение 2
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ

ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД
ДОБРИЧ ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община
град Добрич, съгласно чл.37о, ал.2 от ЗСПЗЗ, включват:

1. Перспективен експлоатационен план за паша
1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на Община град Добрич,

съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 година на Министъра на
Земеделието и храните „Национални стандарти за добро земеделско и екологично
състояние на земята”.

1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със
земеделските стопани, с цел постигане на максимална ефективност при използване на
пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района.

1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските
стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и
утвърждаване на животновъдството като фактор за развитие на населеното място.

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и
индивидуално ползване

2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.
2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от Oбщинския

поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни,
по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения към
Общинския поземлен фонд.

2.1.2. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за
общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с
категории и се обявява в общината и се публикува на интернет страницата на
общината.

2.1.3. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които
имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и
вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече
от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1
животинска единица в имоти от осма до десета категория.

2.1.4. Правоимащите лица подават заявление по образец до Kмета на общината,
към което прилагат документи от първи до десети март на текущата година.

2.1.5. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за
всеки кандидат площ по реда на т.2.1.3 и разпределя имотите за землището. Комисията
съставя протокол за окончателното разпределение на имотите, при наличие на
необходимите площи.

2.1.6. При недостиг на пасища, мери и ливади от Oбщинския поземлен фонд, в
землището към разпределените по реда на т.2.1.5 имоти съответната комисия извършва
допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна
община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в



срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от Oбщинския поземлен
фонд или до достигане на нормата по т.2.1.3. Разпределението се извършва
последователно в съседното землище, община и област.

2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от Oбщинския поземлен фонд
след разпределението по т.2.1.6 в съответното и съседни землища, по заявление от
правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.5. предоставя служебно на
Министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и
заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.

2.1.8. Въз основа на протоколите на комисиите по т.2.1.5 и т.2.1.6 и след
заплащане на наемната цена Кметът на общината сключва
договор за наем. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите
съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и се регистрират в общинската служба по
земеделие. В договорите за наем се предвижда увеличаване на наемната цена с
официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от НСИ.

2.1.9. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.10. Останалите, след провеждане на търга по т.2.1.9 свободни пасища, мери и
ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на
лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите се
сключват за една стопанска година.

2.1.11. Пасищата, мерите и ливадите от Oбщинския поземлен фонд, за които са
сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

2.2. Пасища, мери и ливади от Oбщинския поземлен фонд за общо ползване.
По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от

населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху
обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече
колективни стада.

3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене
3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните

стандарти, утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро
екологично и земеделско състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни
косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.

4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите
Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се

ползват съществуващите прокари и полските пътища.

5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата
5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:
5.1.1. За почвения слой не се допуска:
1) нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове,

камъни, почва, разораване
2) преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище
3) едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място

за едновременно пашуване и за водопой



5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията
при паша, не се допуска:

1) паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места
2) унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч,

промени в ландшафта
3) оставянето на пашуващите животни без надзор
4) внасянето на минерални торове за подобряване на тревата
5) не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището
6) собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на

битовите отпадъци извън пасището
7) опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел

предизвикване нов подраст
8) поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой –

чешми, корита и други

6. Ветеринарна профилактика
6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на

животните, причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация
и не се допуска паша на животни в заразени участъци.

6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните
райони със специфични ветеринарни препарати.

7. Охрана
Охраната на наетите мери и пасища от Oбщински поземлен фонд е съответно

за сметка на ползвателите.

8. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от
конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически
условия и на развитието на животновъдството на територията на общината

Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за
опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.



Приложение 3

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

I. ОСНОВАНИЕ
Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2018-2019 година е разработен

на основание чл.37о, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и
приемане от Общински съвет.

II. ОБХВАТ
Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от

Общински поземлен фонд на територията на Община град Добрич, като определя
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на общината
на основание чл.37о, ал.1, т.1 и т.2 от ЗСПЗЗ.

III. ЦЕЛ
Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването

на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното
въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И
ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд са определени за
общо и индивидуално ползване на територията на Община град Добрич, включени в
списъка на Приложение № 1.

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ
ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и
за индивидуално ползване на територията на Община град Добрич, в зависимост от
броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище
се определя от Общински съвет град Добрич с решение, прието с мнозинство от общия
брой на съветниците.

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

1. Общината e длъжна:
1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и пасища – публична
общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани като
земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро
земеделско и екологично състояние.
1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно
землище.
1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и
подобряване на ползването на пасищата и мерите.



2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:
2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо ползване,
единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са
регистрирани земеделски производители с животни.
2.2. Да не се събира такса от собствениците на животни.
2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да
предоставят свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в
населеното място, както и да не събират такса от собствениците на единични животни,
независимо от разходите, които са направили по почистването на пасищата.
2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища, както и да не променят начина
на трайно ползване.
2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на
дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и
групи дървета да се извършва, съгласно Закона за опазване на селскостопанското
имущество.
2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на
опазването им.
2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни,
промишлени и други отпадъци.
2.8. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние, в
съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09-122/23.02.2015
година на Министъра на земеделието и храните, включително:
 Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси.
 Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана

храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви
растителни видове - орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина.

 Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори).
2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни
(задължителните ваксинации и обезпаразитяване), с оглед недопускане
разпространението на зарази и паразити.
2.10. Не се допускат торене и третиране на мерите и пасищата с препарати за
растителна защита.
2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с
начин на трайно ползване „прокар“ и съществуващите полски пътища.
2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства.
2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност
в мерите и пасища.

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПЛАНА

1. Кмета на Общината:
1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и
управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на
общината, съгласно ЗСПЗЗ.
1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и
мероприятия в изпълнение изискванията на закона.



2. Дирекция „Общинска собственост”:
2.1. Отговаря за актуализацията на плана.
2.2. Съдейства и подпомага собствениците на животни в населените места по
изпълнението на плана.
2.3. Изготвя договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд.
2.4. Води регистър на сключените договори и следи техните срокове.

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на плана, Община град Добрич взаимодейства с: Общинска
служба по земеделие – Добричка, ОД „Земеделие“ град Добрич, ОД по безопастност на
храните град Добрич.

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход
на бюджета на общината.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.370, по КККР на град
Добрич, находящ се на ул. „Четник Никола Алексиев“ № 13-а.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 4:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36,
ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.53, ал.1, т.3 от НРПУРОИ, дава
съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Николай
Стефанов Николов за част от ПИ 72624.604.370, по КККР на град Добрич с площ от
49.00 кв.м, находящ се по ул. „Четник Никола Алексиев“ № 13-а, УПИ І-370 кв.26,
по Кадастрален и ПРЗ на ЖК „Запад” град Добрич, чрез продажба частта на
Общината от 49.00 кв.м за сумата от 3 584.00 (три хиляди петстотин осемдесет и
четири) лева, или 73.15 лева/кв.м, без включен ДДС. Данъчната оценка на частта на
Общината е 1 102.50 (хиляда сто и два и 0.50) лева.

ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 35; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020)
за 2018 година на Община град Добрич и Общински план за младежта за 2018 година
на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация приема План за изпълнение на
Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2018 година на Община град
Добрич - Приложение №1 (таблица) и  Общински план за младежта на Община град
Добрич за 2018 година - Приложение №2 (текстова част).

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Промяна в състава на Общински съвет за сътрудничество по етническите
интеграционни въпроси.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и
чл.13 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционни  въпроси,  актуализира и определя
състава на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни
въпроси, както следва:

Председател: Д-р Емилия Баева – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“  Община
град Добрич

Зам.-председател: Бедрие Менду – представител на Сдружение „Интеграция към
просветление – РОМА“

Секретар: Несрин Йълмаз – ст. експерт „Образование, младежка, етническа и
интеграционна политика“ Община град Добрич

и членове:
1. Антония Кирова – общински съветник, Общински съвет град Добрич
2. Гюрсел Кърнак – общински съветник, Общински съвет град Добрич
3. Боян Саркизов – общински съветник, Общински съвет град Добрич
4. Пламен Йорданов – общински съветник, Общински съвет град Добрич
5. Ивелина Конанова – директор на Дирекция „Гражданска регистрация и

обслужване на населението“, Община град Добрич
6. Красимира Кирова – гл. експерт „Управление на здравната грижа в общинските

и социалните услуги“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град
Добрич

7. Наталия Франгова – секретар на МКБППМН
8. Димитричка Ангелова – ст. експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“,

Община град Добрич



9. Жанета Белчева – началник отдел „Посреднически услуги“ в Дирекция „Бюро
по труда“ град Добрич

10. Татяна Недева – инспектор в сектор „Противодействие на криминалната
престъпност при ОД на МВР

11. Донка Георгиева – гл. експерт в Регионална здравна инспекция – Добрич
12. Галя Гочева – главен библиотекар в РБ „Дора Габе“ град Добрич
13. Магдалена Миткова – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ град

Добрич
14. Светлана Йосифова – специалист „Младежка дейност“ и „Социално-помощна

дейност“ в ОС на БЧК
15. Маргарита Ганчева – организатор в Общински младежки център „Захари

Стоянов“
16. Марияна Георгиева – секретар на НЧ „Романо Дром 2002“
17. Джемайдин  Акиф - координатор  на Сдружение „Обединени добруджански

роми“
18. Юлиян Георгиев – член на Местна активна група
19. Живко Стоянов – член на Местна активна група
20. Нурджихан Сюлейман – член на Местна активна група
21. Гюлтенур Сюлейман – член на Местна активна група
22. Орхан Салиев – член на Местна активна група

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 34; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за преименуване на  социални услуги на територията на Община град
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 7:

I. Общински съвет град Добрич, на основание, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, чл.36, ал.2, т.4, е), бб) и § 11 от Преходни и заключителни разпоредби от
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП), дава съгласие
за промяна в наименованията на социалните услуги, делегирани от държавата
дейности:

 от Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - 1, ул. „Суха река”
№ 37, в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - 1.

 от Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - 2, ул. „Суха река”
№ 37, в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - 2.

II. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 35; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2017
година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната
общност от бюджета на Община град Добрич за 2018 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 8:

Общински  съвет  град  Добрич,  на  основание  чл.21,  ал.1,  т.12  и  ал.2  от
Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема отчета за изпълнение на Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2017
година.

2. Дава съгласие за финансиране на граждански инициативи в полза на местната
общност от бюджета на Община град Добрич през 2018 година в размер на 10 000
(десет хиляди) лева.

3. Възлага  на  Кмета  на  Община град  Добрич  да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 34; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 9:

I. Общински съвет град Добрич, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА отменя
Решение № 30-17 от 30.01.2018 година.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6,
ал.1 от ЗОС обявява за частна общинска собственост ПИ 72624.615.7667 по КККР на
град Добрич, находящ се на ул. „Генерал Гурко“ № 4, идентичен с УПИ ХХІІ в кв. 537,
предвиден за „Обществено обслужване“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ на град
Добрич, с площ 641.00 кв. м, актуван с Акт за публична общинска собственост №
3018/21.12.2005 година.

III. Възлага на Кмета  на  Община  град  Добрич  да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 33; „ПРОТИВ” - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества
и Превантивно информационен център за 2017 година и План за действие за 2018
година за изпълнение на Общинската стратегия  на ОбСНВ град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 10:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.23  и ал.2 от
ЗМСМА, приема Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и
Превантивно информационен център по наркотични вещества град Добрич за 2017
година.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от
ЗМСМА приема План за действие за 2018 година за изпълнение на Общинската
стратегия за превенция на наркомании от Общински съвет по наркотични вещества
град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад за изпълнение на План за действие на Община град Добрич за
2017 година за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо
социално положение (2015-2020 г.)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 11:

Общински  съвет  град  Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА
приема Доклад за изпълнение на План за действие на Община град Добрич за 2017
година за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално
положение (2015-2020 г.).

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в имот - сграда с идентификатор
72624.603.125.1 по КККР на град Добрич, находяща се по бул. „Трети март” № 50.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 12:

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с
чл.36 от ЗС и чл.53, ал.1, т.3 от НРПУРОИ,  Общински съвет град Добрич дава съгласие
да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и „Хоризонти”ООД, ЕИК:
124625303, със седалище и адрес на управление: град Добрич, бул. „Трети март” № 50,
представлявано от управителите Димитър Костадинов Николов и Николай Костадинов
Николов, чрез продажба частта на Общината от 134.00 (сто тридесет и четири) кв.м,
представляваща 134/219 (сто тридесет и четири от двеста и деветнадесет) кв.м в
идеални части от имот - масивна едноетажна сграда със застроена площ 219.00 кв.м с
идентификатор 72624.603.125.1 по КККР на град Добрич, разположена в поземлен имот
с идентификатор 72624.603.125 по КККР на град Добрич, находяща се на бул. „Трети
март” № 50, за сумата от 26 700.00 (двадесет и шест хиляди и седемстотин) лева.
(199.25 лева/кв.м) Данъчната оценка на общинската част е 14 277.30 (четиринадесет
хиляди двеста седемдесет и седем и 0.30) лева.

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Ремонт и
пристройка със ЗП- 37.90 кв.м към съществуваща жилищна сграда в УПИ ХХVІІІ-3499
в кв. 579 на ж.к. „Русия 2” на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 13:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и
чл.38, ал.2 от ЗОС, дава съгласие да се учреди на Костадин Колев Костадинов с
постоянен адрес: град Добрич, жк „Иглика“ № 2-Д-16, безсрочно, възмездно право на
пристрояване върху 37.90 (тридесет и седем и 0.90) кв.м в общински ПИ
72624.615.3499 по КККР на град Добрич с площ 455.00 кв.м, идентичен с УПИ ХХVІІІ-
3499 в кв. 579, предвиден за жилищно строителство по Кадастрален и ЗРП на ж.к.
„Русия 2” на град Добрич, находящ се на ул. „Батовска“ № 10, актуван с АОС №
4084/04.07.2008 година, вписан под № 122, том VI, вх. регистър № 10240/09.07.2008
година към собствената му жилищна сграда с идентификатор 72624.615.3499.1 по
КККР на град Добрич, по одобрен инвестиционен проект, за сумата от 4 490.00 (четири
хиляди четиристотин и деветдесет) лева. Данъчната оценка на правото на пристрояване
върху 37.90 (тридесет и седем и 0.90) кв.м е 2 004.00 (две хиляди и четири) лева.

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 26; „ПРОТИВ” - 6; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна
общинска собственост по ул. „Даме Груев” № 1-Б град Добрич на Сдружение „Съюз на
ветераните от войните в България”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 14:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39,
ал. 4 от ЗОС и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху имот – частна общинска собственост, сграда по ул. „Даме Груев” № 1-Б с площ
72,00 кв.м на „Съюз на ветераните от войните в България” с ЕИК 130581256,
представляван от инж. Иван Господинов Петров – Председател на Областния съвет на
Съюза на ветераните от войните на България в град Добрич, за срок от 5 (пет) години.

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 37; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Учредяване право на безвъзмездно ползване върху общински имот - самостоятелен
обект в сграда с индентификатор 72624.623.4469.1.2 по ул. „Шипка” № 5А на фондация
„Ръка за помощ”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 15:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39
ал.4 от ЗОС и чл.65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, дава съгласие да се учреди право на безвъзмездно ползване
върху общински имот – самостоятелен обект в сграда с индентификатор
72624.623.4469.1.2 с площ 74.42 кв.м, находящ се на ул „Шипка” № 5А в град Добрич
за срок от 10 (десет) години на неправителствена организация Фондация „Ръка за
помощ”. Имотът е актуван с АОС № 4896/31.01.2013 година.

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 37; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Актуализация на „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху
обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 година”

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 16:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, приема актуализация на
„Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска
собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 гoдина” (Приложение № 1).

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, избира следните общински съветници:

1. Светлозар Стоянов
2. арх. Емилия Добрева
3. арх. Нежля Амди - Ганева
4. Нивелин Радичков
5. Младен Матеев
6. Иван Тонев
7. Десислава Димитрова

за членове в 13-членна комисия, в т.ч. 6 (шестима) представители от общинска
администрация, която да разглежда постъпилите предложения по „Програма за
реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с
участие на местното население, 2016 – 2019 година”.

III. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Кандидатстване с проектно предложение „Развитие на интегрирана системата на
градския транспорт на Добрич” по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич по Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет: „Интегриран
градски транспорт“ на Оперативна програма „Региони в растеж”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 17:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с Насоки по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич по Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет: „Интегриран
градски транспорт“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Общински
съвет град Добрич:

1. Декларира, че поема ангажимент да осигури устойчивост на предложения
проект „Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на Добрич”,
като видът и предназначението на закупените/изградените/реконструираните по
него материални и нематериални активи, съоръжения, инфраструктура и други
няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след крайното
плащане към бенефициента Община град Добрич.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно
закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 33; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване на съгласие за осигуряване на собствен принос и на финансов ресурс за
изпълнение на проектните дейности до възстановяване от Управляващия орган по
проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния
регион Меджидия – Добрич“, по Програма INTERREG V-A Румъния България.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 18:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Дава съгласие за участие със собствен финансов принос в размер на 82 738.56
евро.

2. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проектните
дейности до възстановяване от Управляващия орган.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно
закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град
Добрич за 2018 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 19:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА:

1. Приема актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град
Добрич за 2018 година:

№ ОБЕКТ Годишна
задача

Актуализация
февруари

І. Собствени  бюджетни  средства 1 158 475 1 303 475
… …………………………………………………………… ………. ……….

10
Програма за реализация на благоустройствени
мероприятия върху обекти – общинска собственост, с
участие на местното население, 2016 – 2019 г.

0
100 000

11 Преасфалтиране на ул. „Момин проход“ в участъка от ул.
„Александър Батенберг“ до ул. „Владая“ 0 45 000

… …………………………………………………………… ………. ……….
ОБЩО: 67 657 876 67 802 876

2. Актуализацията на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
за 2018 година да се отрази в разходната част на бюджета на Община град Добрич по
функции, дейности и параграфи.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 37; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 31/27 февруари 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 31

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 февруари 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване на мандат за представляване на Община град Добрич на редовно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия, обслужвана от „В и
К Добрич” АД, град Добрич, което ще се проведе на 2 март 2018 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 31 – 20:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, т.15 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите:

1. Дава мандат на Йордан Тошков Йорданов – Кмет на Община град Добрич, а при
невъзможност да присъства лично определя  г-жа Росица Йорданова, зам.-кмет
ИРЕФОП, да представлява Община град Добрич в редовното заседание на
Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия,
обслужвана от „В и К Добрич“ АД, град Добрич, което ще се проведе  на 2 март
2018 година, от 10:00 часа в зала „Пресцентър“ на Областна администрация
Добрич.

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да гласува в Общото събрание на
Асоциацията по В и К, както следва:

2.1. По точка първа от дневния ред – „ЗА“
2.2. По точка втора от дневния ред – „ЗА“
2.3. По точка трета от дневния ред – „ЗА“

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 28; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 7.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)


