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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от
общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните
актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от
общинския жилищен фонд на Община град Добрич, а именно:

§1. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 4:

Нова редакция на чл. 4 – създава се ал. 1:
Чл. 4 (1) Отговорните длъжностни лица от дирекция „Общинска собственост“ в
общинска администрация са длъжни да:
1.  Организират, регистрират и отчитат общинските жилища.
2. Проучват постъпилите искания за настаняване в резервни и ведомствени
жилища или жилища по чл. 3, ал. 1, т. 3 и предлагат на Кмета на Общината
проекти за решения за предоставянето им.
3. Проучват и обосновават потребността от ведомствени и резервни жилища по
вид и брой. Когато се установи, че наличните ведомствени и резервни жилища
надвишават потребностите или са недостатъчни, предлагат на Кмета на Общината
промяна на предназначението им от Общински съвет.
4. Водят и поддържат регистър на общинските жилища, който съдържа данни
освен за общинските жилища и за подадените от лица и семейства заявления за
определяне на жилищни нужди, включените и извадените от Окончателен
годишен списък лица и семейства, настанените в общински жилища лица и



семейства, иззетите от наематели общински жилища и други данни, касаещи
състоянието на общинските жилища.
5. Осъществяват контрол по изпълнение на наемните договори на общинските
жилища.
6. Отменена.

§2. Създава се нова разпоредба на чл. 4 - ал. 2:
Чл. 4 (2) Фактическото настаняване на лицата в жилища от общинския жилищен
фонд се реализира от служители при „Жилфонд-инвест“ ЕООД.

§3. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 5:

Нова редакция на чл. 5 – създава се ал. 1:
Чл. 5 (1) Ремонтите и поддържането на общинските жилища - апартаменти от
общинския жилищен фонд се осъществява, под общото ръководство и контрол на
Кмета на Общината, чрез  „Жилфонд-инвест” ЕООД.

§4. Създава се нова разпоредба на чл. 5 - ал. 2:
Чл. 5 (2) Поддръжката и извършването на текущи ремонти, дължащи се на
обикнованото ползване на имота, а именно: боядисване в жилището, ремонт на
подови настилки, поддръжка на ВиК инсталация, вкл. душове, батерии, тоалетно
казанче, както и ел. инсталации, вкл. осветителни тела, крушки, бушони, ел.табла,
ремонт на врати, прозорци и други са за сметка на наемателя.

§5. Създава се нова разпоредба на чл. 5 - ал. 3:
Чл. 5 (3) Основните ремонти на имота, както и на общите части на сградата, в
която той попада, при наемно отношение с един и същ наемател и/или
домакинство, за един и същ имот до 10 години продължителност на наемното
отношение са за сметка на Община град Добрич, а при наемно отношение с един
и същ наемател и/или домакинство, за един и същ имот, за повече от 10 години
продължителност на наемното отношение са за сметка на наемателя.

§6. Изменя се и се допълва разпоредбата на  чл. 6, ал. 2, т. 8:
Чл. 6 (2)
8. Имат доказан средно месечен доход на семейството/домакинството след
облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудови
възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, земеделски земи
под аренда и други, обезпечаващ заплащане на месечен наем и консумативи за
жилището: ел. енергия и вода, съобразени с квадратурата на жилишето и брой
членове на домакинството и изчислени въз основа на данни от НСИ.

§7. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 11, ал. 1:
Чл. 11 (1) Кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на всяко едно
от  досиетата, постъпили в периода 01 юли до 30 септември на текущата година и
изготвяне на окончателен годишен списък на лица, семейства/домакинства с
установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище, със
състав от 5 до 9 члена,  председател ресорния зам.- кмет и секретар – служител от
дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация.



§8. Създава се нова разпоредба чл. 25, ал. 4:
Чл. 25 (4) Наемателите на общински жилища, чието домакинството претърпи
изменение в състава на неговите членове, подават заявление до Кмета на Община
град Добрич в 30 дневен срок от настъпилото изменение.

§9. Създава се нова разпоредба чл. 25, ал. 5:
Чл. 25 (5) Въз основа на подаденото заявление по предходната разпоредба,
Кметът на Община град Добрич издава Заповед, в която отразява изменението и
вписва новия член и/ или отписва предишен член на домакинството на титуляра.

§10. Досегашният текст става ал. 1. Създава се нова разпоредба чл. 36, ал. 2:
Чл. 36 (2) Лекари и специалисти по здравни грижи, сключили трудов договор с
лечебно заведение за болнична помощ на територията на Община град Добрич,
които нямат жилищен имот на територията на Общината, след подаване на
писмено искане от лечебното заведение, в което работят, до момента на
прекратяване на трудовото им правоотношение с лечебното заведение.

§11. Създава се нова разпоредба чл. 44, ал. 3:
Чл. 44 (3) Наемната цена е дължима от датата на сключване на договор за наем.

§12. Създава се нова разпоредба чл. 44, ал. 4:
Чл. 44 (4) Наемната цена се заплаща най-късно до 25-то число на текущия месец.

§13. Създава се нова разпоредба чл. 44, ал. 5:
Чл. 44 (5) При неплащане на наемната цена най-късно до 25-то число на текущия
месец, се начисляват лихви в размер на 0.05 % за всеки просрочен ден, но не
повече от равностойността на един месечен наем.

§14. Създава се нова разпоредба чл. 44, ал. 6:
Чл. 44 (6) Наемната цена се актуализира със Заповед на Кмета на Общината в
съответствие с отчетения от Национален статистически институт индекс на
инфлация.

§15. Създава се нова разпоредба чл. 44, ал. 7:
Чл. 44 (7) Актуализацията на наемната цена се извършва с анекс към договора.

§16. Създава се нова разпоредба чл. 44, ал. 8:
Чл. 44 (8) При подписване договор за наем на общинско жилище наемателя
заплаща на наемодателя 3 (три) месечни наема, представляващи депозит, който
обезпечава:
1.грижливото и добросъвестно ползване и стопанисване на имота, неговите
материални активи и оборудване;
2. покриване на разходи за липси, повреди и щети, причинени от наемателя и
неговото домакинство в имота;
3. неплатени наеми, потребени и неизплатени разходи за електричество и вода;
4. неплатени суми, дължими по реда на етажната собственост на сградите.

§17. Създава се нова разпоредба чл. 44, ал. 9:
Чл. 44 (9) Наемодателят може да прихваща от депозита дължими суми след
прекратяването на договора. Депозитът се връща при условие, че наемателят е



изряден платец, няма задължения към наемодателя и му предостави последните
фактури и/или служебни бележки за заплатени наем, електричество и вода, както
и разходи, определени от общото събрание на сградата, в която попада имота по
смисъла на Режима на Етажната Собственост.

§18. Досегашният текст става ал. 1. Създава се нова разпоредба чл. 45, ал. 2:
Чл. 45 (2) Всички пълнолетни членове на семейството/домакинството на
наемателя, вписани в Заповедта за настаняване, подписват Договора за наем на
общинско жилище, встъпват в задълженията и отговарят като солидарни
длъжници за произтичащите от наемните отношения в неговата цялост
задължения за: наем, ел. енергия, вода, такса битови отпадъци, други такси и
разходи, определени от общото събрание на сградата, в която попада имотът по
смисъла на Режима на Етажната Собственост, както и имуществени вреди.

§19. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и
условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич не
изменя действащите договори за наем на общински жилища, които запазват
правното си действие до изтичане срока на договора.

§20. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с
жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич влиза в сила от
датата на обнародването й в печата или разгласяването й по друг начин на
територията на общината.

ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с
жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич влиза в сила след
публикуването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията на
общината.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона
действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 28; „ПРОТИВ” - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 7.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на
Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка
с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 59, ал.1 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016 г.) и чл. 7, ал.
1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, приема Наредба за
условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна
възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич -
Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 39; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 година на постъпленията от местни приходи
и на разходите за местни дейности.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема бюджетната
прогноза за местни дейности, съгласно Приложение № 1 - „Прогноза за периода 2019 -
2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 39; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП
„Комуналстрой“ в частта Приложение Б, определящо числеността на персонала и
длъжностното разписание.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във връзка с чл. 52,
ал. 3 от Закона за общинската собственост и на основание чл. 79 от Административно-
процесуалния кодекс:

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на
ОП „Комуналстрой”, конкретно Приложение Б от правилника, касаещ
длъжностното разписание и числеността на персонала.

2. Изменя свое Решение № 19-6/25.04.2017 година, като в Приложение Б от
правилника се създава нова т.12 „Електротехници за поддръжка на улично
осветление” – 3 души, думите „25 щатни бройки” се заменят с „28 щатни
бройки”.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 37; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Подкрепа на внедрената Интегрирана система за управление на качеството и околната
среда по стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
декларира ангажираността си по осигуряване на необходимите условия за спазване
изискванията на внедрените системи за управление на качеството и околната среда по
международни стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и подкрепя Политиката по
управление на Интегрираната система за управление.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „ПРОТИВ” - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на предложение от концесионера Тодорка Желязкова Желева за
прекратяване по взаимно съгласие на договор № 42 от 09.10.2003 година, за
предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Кожухарска
работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 40, ал. 2, т. 1, чл. 146, ал. 2 и чл. 148, ал. 1 от ЗК, и чл. 20, ал. 1, буква „е” от договор
за предоставяне на концесия № 42 от 09.10.2003 година, приема предложението,
направеното от концесионера Тодорка Желязкова Желева за прекратяване по взаимно
съгласие, считано от 1 април 2018 година, на договор № 42 от 09.10.2003 година за
предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Кожухарска
работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич и одобрява
предложения проект на решение на Кмета на Община град Добрич за прекратяване на
концесионния договор – Приложение № 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 39; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

Проект!
РР ЕЕ ШШ ЕЕ НН ИИ ЕЕ

№  ……..
град Добрич, ………. г.

На основание чл. 146, ал. 2, чл. 148, ал. 1 и ал. 2 от ЗК, чл. 20, ал. 1, буква „е” от
договор за предоставяне на концесия № 42 от 09.10.2003 г., уведомление с наш вх. рег.
индекс № 94Т-00-86 от 07.03.2018 г. от концесионера Тодорка Желязкова Желева, с
предложение за прекратяване на концесионен договор № 42 от 09.10.2003 г. по взаимно
съгласие, считано от 01.04.2018 г. и решение № ……….. от ……….. г. на Общински
съвет град Добрич

Р Е Ш И Х:
1. Приемам предложението, направено от концесионера Тодорка Желязкова

Желева, за прекратяване по взаимно съгласие, считано от 01.04.2018 г., поради
здравословни проблеми на договор № 42 от 09.10.2003 г. за предоставяне на концесия
върху имот, публична общинска собственост: „Кожухарска работилница”, находящ се в
АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

2. Прекратявам договор № 42 от 09.10.2003 г., сключен с концесионера Тодорка
Желязкова Желева за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска
собственост: „Кожухарска работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град
Добрич по взаимно съгласие, считано от 01.04.2018 г. Да се подготви и подпише
двустранно споразумение за прекратяване на договора.

3. След изпълнение на т. 2 от настоящото решение:
3.1. Да се върне на Тодорка Желязкова Желева гаранцията в размер на 1 200,00

лева, внесена преди подписване на концесионния договор, по посочена от нея сметка.
3.2. Да се считат за недължими, начислените по партидата на концесионния

договор: втора вноска за 15-тата година по договор в размер на 997,02 лева без ДДС,
дължима до 09.09.2018 г., и първа вноска за 16-тата година по договор в размер на
1024,94 лева без ДДС, дължима до 09.11.2018 г., с оглед предсрочно прекратяване на
концесионния договор в средата на 15-тата година.

На основание чл. 8, ал. 11 от ЗОС актовете на общинския съвет и на кмета за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,
подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, освен в случаите по Закона за
концесиите.

Контрол по изпълнение на решението възлагам на Елка Димова – зам.-кмет
ФОС.

Копие от решението да се връчи надлежно на директор дирекция ОС, директор
дирекция БФ и директор дирекция МДТ при Община град Добрич за сведение и
изпълнение.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план
(ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.474.85 (за селскостопански, горски,
ведомствен път - общинска собственост) за обект: Кабелна линия СН за
електрозахранване на ПИ 72624.474.108 (земеделска земя) в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 7:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124 а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:

1. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе през Поземлен имот
(ПИ) 72624.474.85 (за селскостопански, горски, ведомствен път - общинска
собственост).

2. Разрешава изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен
план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.474.85 (за селскостопански, горски,
ведомствен път - общинска собственост) за обект: Кабелна линия СН за
електрозахранване на ПИ 72624.474.108 (земеделска земя) в землището на град Добрич.
Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид върху
технически носител, и копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически
носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на
устройствените планове и в PDF формат.
Проектът да се съгласува с ЕСО и „Електроразпределение Север” АД Добрич, при
внасяне на ПУП-ПП за процедиране и одобряване.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план
(ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.621.63 (за първостепенна улица - общинска
собственост) обект: Външно кабелно електрозахранване Н.Н.1 kV за сграда в ПИ
72624.443.41 (урбанизирана територия) в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 8:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124 а, ал. 1 от ЗУТ , във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:

1. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе през Поземлен имот
(ПИ) 72624.621.63 (за първостепенна улица - общинска собственост).

2. Разрешава изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен
план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.621.63 (за първостепенна улица -
общинска собственост) обект: Външно кабелно електрозахранване Н.Н.1 kV за сграда в
ПИ 72624.443.41 (урбанизирана територия) в землището на град Добрич.
Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид върху
технически носител, и копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически
носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на
устройствените планове и в PDF формат.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2017 година и
приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич през 2018 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 9:
I. Общински съвет град Добрич, на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23  от  ЗМСМА  и

във  връзка  с  чл. 4  от  Правилника за организация на работата на Консултативния
съвет по въпросите на туризма на територията на Община град Добрич, приема отчет за
2017 година, съгласно Приложение № 1.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.
11, ал. 1 от Закона за туризма и във връзка с чл. 4, т. 1 от Правилника за организация на
работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на Община
град Добрич:

1. Приема Програма за развитие на туризма на територията на Община град
Добрич за 2018 година в размер на 42 950.00 лева, съгласно Приложение № 2 и
резервиран финансов ресурс в Бюджет 2018 на Община град Добрич в размер на
40 000.00 лева. Допълнителните средствата по дейност 1.1. „Европейски младежки поп
– рок конкурс „Сарандев” в размер на 2950 лева да бъдат осигурени от преходния
остатък на Програма за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за
2017 година, което да се отрази при актуализацията на бюджета за 2018 година, както и
в Програмата за развитие на туризма за 2018 година.

2. Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за
2018 година да се допълни с дейност 1.6. „Изграждане на инфраструктура - път,
тротоар до Римската баня и консервиране на обекта”, след бюджетиране на дейността,
при наличие на средства и съответна актуализация на Бюджет 2018 година.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 35; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

ОТЧЕТ
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2017 ГОДИНА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич е част от
Общинския план за развитие на Община град Добрич. Тя бе предложена от Консултативния
съвет по въпросите на туризма и приета с Решение №  17 - 1/ 28 февруари 2017 година на
Общински съвет. За изпълнение на поставените цели резервирахме финансов ресурс в Бюджет
2017 в размер на 40 000 лева.

Съгласно чл. 60 от Закона за туризма, средствата за изпълнение на програмата за развитие на
туризма се набират от: туристически данък; средства, предоставени  за изпълнение на целеви
програми и проекти; дарения и помощи, средства от международни програми и споразумения и
др. Постъпилите суми в бюджета на общинска администрация за 2017 година от туристически
данък са  44 777 лева.

С изпълнението на Програмата целим да създадем условия за целогодишно устойчиво развитие
на туризма чрез повишаване на качеството, конкурентноспособността и диверсификацията на
местния туристически продукт.

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

І. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които
допринасят за развитие на туризма.

1. Европейски младежки поп – рок конкурс „Сарандев”.
Младежки конкурс „Сарандев“ има забележимо присъствие в културния живот на град Добрич
като ковачница на млади таланти и трамплин в кариерното развитие на много от тях. Вече има
реализирани 25 издания. След кратко прекъсване по настояване на гражданите и заявения
голям интерес през 2016 година той е възобновен. Благодарение на отпуснатите средства по
Програмата за развитие на туризма Европейският младежки поп – рок конкурс се проведе и
през 2017 година в периода 17 - 19 май, като беше организиран от Общински младежки център
„Захари Стоянов“ - Добрич. Форумът протече под мотото „Не на наркотиците, не на страха, да
пазим природата, да спасим човечеството!”.

В конкурсната програма се включиха 59 младежи от 14 български града и от 4 държави. Като
съпътстващи прояви в дните на конкурса бяха осъществени:  изложба с наградените творби от
ХII Национален конкурс за дигитална живопис „Моята България“ и среща на тема
„Междукултурен обмен чрез музика”.

2. Фестивал на талантите
Фестивалът на талантите е първият културен градски фестивал за деца в Добрич, който се
превърна в едно от най-очакваните събития за детска аудитория. Основната му цел е децата да
бъдат въведени в света на изкуството, науката и забавленията, като се организират ателиета на
открито. Проектът е некомерсиален и позволява на всички желаещи деца да се включат
абсолютно безплатно в културно-образователните инициативи.



3. Добруджанска черга от цветя
Община град Добрич реализира нова туристическа атракция – добруджанска черга от цветя,
като част от Фестивала на талантите. Мероприятието се проведе в Градски парк „Свети Георги”
като символ на пролетта и цветята, като привлече много граждани и гости на града.

4. С цел придаване на празнична атмосфера във връзка с Коледните празници закупихме
светещи фигури – шейна и елени.

ІІ. Реклама на туристическият продукт на общината, включително участие в
туристически борси и изложения.

1. Изплатена награда на победителя в конкурса за туристическо лого проф. Димитър
Серезлиев в размер на 2 000 лева, които са прехвърлени от бюджета на Програмата за
развитие на туризма за 2016 година.
2. Проведен   конкурс   за   туристическо   лого   на    Община   град   Добрич   с   цел
разпознаване  на  град  Добрич  на  туристическата  карта на  България.  Като членове на
журито бяха привлечени  висококвалифицирани преподаватели, художници, интелектуалци.
Въпреки постъпилите големия брой проектни предложения  първенец не беше излъчен.
Аргументацията на журито е липсата на ярко присъствие и познаваемост в комбинацията
между изображение и типография, което да удовлетворява поставените критерии.

ПОСТИГНАТИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Средства по програмата                                         лева 40 000
Усвоени средства
1. Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев” 20 000
2. Фестивал на талантите 5 000
3. Добруджанска черга от цветя 2 959.66
4. Изплатена награда за туристически слоган 2 000
5. Закупена светеща Коледна украса 2 500
6. Командировъчни и хонорари на членове на комисия за избор
на туристическо лого

1 123.77

Общо усвоени средства лева 33 583.43

Средствата по Програмата не са усвоени в пълен размер поради това, че от проведения конкурс
за туристическо лого журито не определи участник на първо място и предвидения награден
фонд се запазва за следващата календарна година.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С реализирането на Програмата се дава възможност Община град Добрич да се превърне в
привлекателен туристически център с интегриран и конкурентноспособен туристически
продукт, базиран на социално – икономическия и културен потенциал на града, като основната
ни задача е опазването на културно-историческото наследство и съхраняването на нашата
културна идентичност.

Програмата допринася за постигане на местен икономически растеж, подобряване
качеството на живот на хората, запазване и валоризиране на природното и културно
наследство и достигане на европейските параметри на жизнена среда.



Приложение № 2

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

2018 ГОДИНА

Програмата за развитие на туризма е годишен оперативен документ за реализация на основните
приоритети и цели на Община град Добрич съобразени с наличните ресурси, функциониращите
туристически фирми и изградените обществени структури в подкрепа на туризма – браншови
сдружения в туристическия бизнес и други неправителствени организации. Тя е в съответствие
с политиката на местните органи за самоуправление относно туризма на местно ниво,
определена в Закона за туризма.

С набелязаните в Програмата мероприятия Община град Добрич се стреми да популяризира
дестинацията чрез създаване на привлекателен имидж и благоприятна градска среда за
гражданите и гостите на града.

Финансирането на тези дейности се извършва от постъпленията от туристически данък от
местата за настаняване, разположени на територията на Община град Добрич. За реализирането
на Програмата за туризма е заделен финансов ресурс в размер на 40 000 лева.

На свое заседание от 21.02.2018 година Консултативният съвет по туризъм взе решение през
настоящата година да се реализират следните мероприятия, финансирани от бюджета на
Община град Добрич:

№
по
ред

Дейности Сума в
лева

1.

Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение,
които допринасят за развитието на туризма

1.1. Европейски младежки поп – рок конкурс „Сарандев”- 20 000 лева
1.2. Добруджанска черга - 3000 лева
1.3. Кулинарно шоу - 1000 лева
1.4. Летни концерти на 06.07 и 13.07.2018 год. - 3600 лева
1.5. Добрички петъчни празници (Dobrich Friday Fest) - 5000 лева

32 600

2.
Рекламна дейност

2.1. Пленер за изработване на късометражен филм за град Добрич по зададена тема 10 350

Обща сума: 42 950

Изпълнението на Програмата за развитие на туризма през 2018 година ще даде възможност за
създаване на предпоставки и партньорства за реализация на стратегическите цели за развитие
на Общината през 2014 – 2020 относно туризма като приоритет за Община град Добрич.

Опазването на културно-историческото наследство и съхраняването на нашата културна
идентичност, утвърждаването на град Добрич като панаирен и фестивален град и развиването
на конкурентноспособен туристически продукт са съществени мерки, дефинирани в
Общинския план, максимално удовлетворяващи нуждите на населението и стимулиращи
изграждането на ползотворни обществено-частни партньорства с фирми от туристически
бранш в Общината.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през
2018 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 10:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298/17.12.2003 година на
Министерски съвет, (обн. ДВ, бр.111/22.12.2003 година, посл. изм. ДВ, бр.
22/14.03.2017 година), приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с
изявени дарби през 2018 година, съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 39; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

ПРОГРАМА
НА  МЕРКИТЕ  ЗА  ЗАКРИЛА  НА  ДЕЦА С  ИЗЯВЕНИ  ДАРБИ

ПРЕЗ   2018 ГОДИНА

Настоящата програма е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), приета с
ПМС № 298 от 17.12.2003 г. (обн. ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., посл. изм. ДВ. бр. 22 от 14 Март
2017 г.) в съответствие с чл. 5а, т. 1, 2 и 3 от Закона за закрила на детето и Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища  през 2018  г.,
приета  от  Министерски съвет  с  Постановление    № 17/08.02.2018 г.

I. ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Закрила на деца с изявени дарби  по смисъла на Наредбата за условията и реда за

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД) е система от мерки за
насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, която им осигурява финансово
подпомагане и възможности за изява. Право на закрила има всяко дете с изявени дарби в
областта на науката, изкуството или спорта.

Средствата за стимулиране на деца с изявени дарби, които се отпускат на ученици от
VIII – XII клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или
международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл. 11 на
НУРОЗДИД, се осигуряват от държавния бюджет.

Мерките за закрила на деца с изявени дарби, приети с Общинската програма, извън
мерките по чл. 11 ал. 1 от НУРОЗДИД се финансират от  общинския бюджет.
Право на закрила по тези мерки има всяко дете с изявени дарби в областта на науката,
изкуството или спорта, класирано до навършване на 18-годишна възраст на национален или
международен конкурс, олимпиада или състезание.

II. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ
ДАРБИ

1. За ученици от общински училища на територията на град Добрич, искане за
закрила на деца с изявени дарби се подава до Кмета на Община град Добрич.
Закрила се предоставя по искане на:
- детето;
- родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето.

2.  За мерките от Раздел I от Общинската програма се представят документи и се
спазват условията и реда, съгласно изискванията на НУРОЗДИД (от чл.13 до чл.16а вкл.).
Средствата се осигуряват от държавния бюджет.

3. За предоставяне на закрила по Раздел II от Общинската програма се кандидатства с:
3.1. Искане за предоставяне за закрила, съгл. чл. 13, ал. 2 от НУРОЗДИД;
3.2. Копие от удостоверение за раждане или лична карта на детето;
3.3. Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е
ученик;
3.4. Копия на документи, удостоверяващи  класиране или спечелена награда;
3.5. Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от
състезание, предоставен от съответната българска спортна федерация;
3.6. Служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът

не е със спрени състезателни права.
Средствата се осигуряват от общинския бюджет.

4. Документите по т. 2 и т. 3 се подават в деловодството на Община Добрич в
едномесечен срок от възникване на основанието за предоставяне на закрила. При пропускане на



този срок по обективни причини, ученикът не губи правото си на стипендия или еднократно
финансово подпомагане, в случай че заяви искането си в рамките на календарната година.

5. Исканията за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби и приложените
документи се разглеждат в срок  до  10 дни след края на всяко тримесечие.

8.  При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби
кметът на общината се подпомага от Експертно - консултативна комисия, назначена с негова
заповед. След обсъждането на документите, комисията в тридневен срок представя протокола
от работата си на кмета на общината, заедно с мотивирано предложение за всяко едно от
постъпилите искания.

9. Всеки ученик има право да получава само една стипендия по реда на НУРОЗДИД
или на основание закон или акт на Министерския съвет.

10. Освен по т. 9 от настоящата Програма, всеки ученик има право и на еднократно
финансово подпомагане от мерките от Раздел II на Общинската програма, което да е в различна
област от получената стипендия – наука, изкуство, спорт, или от различни състезания.

РАЗДЕЛ I

ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КМЕТА НА
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, т.2 от НАРЕДБАТА ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ДА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С

ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
(Приета с ПМС № 298/2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 22/14.03.2017 г. )

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
1. Насърчаване на творческите заложби и
потребности на деца с изявени дарби по чл. 8
чрез еднократно  финансово подпомагане.

Ученик от общинско училище, класиран
индивидуално до навършване на 18 години през
2018 г.  на първо, второ или трето място на
национален или международен конкурс,
олимпиада или състезание в областта на науката,
изкуството и спорта, включени в  Националната
програма за 2018 г. по чл. 11, ал. 1 от НУРОЗДИД.

1.1. Подпомагане за обучение в курсове по
изкуства, наука или спорт.

Ученик от общинско училище, представил служебна
бележка от организатора за включване в курс за
обучение и документ за  класиране на първо, второ
или трето място на национален или международен
конкурс, олимпиада или състезание, в областта на
изкуството, науката или спорта, включени в
Националната програма за 2018 г.

1.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни
и тренировъчни лагери.

Ученик от общинско училище, представил служебна
бележка от организатора за участие в пленер,
обучителен или тренировъчен лагер, класиран на
първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада
или състезание, в областта на изкуството, науката
или спорта, включени в Националната програма за
2018 г.

1.3.Подпомагане за участие в национални и
международни конкурси, олимпиади и състезания,
включени в програмата по чл. 11, ал. 1 за 2018  г.

Ученик от общинско училище, класиран на първо,
второ или трето място на конкурс, олимпиада или
състезание в областта на изкуството, науката и
спорта, включени в Националната програма за 2018
г., представило документи за класиране.

2. Подпомагане за участие в подготвителни
курсове и/или индивидуална подготовка за
постъпване в спортни училища или в училища по

Ученик от общинско училище, класиран на първо,
второ и трето място на конкурс, олимпиада или
състезание в областта на изкуството или спорта на



изкуствата по чл. 9, т. 2 от НУРОЗДИД. общинско,  регионално,  национално или
международно равнище за 2018  г., предоставило
документи по чл. 15, ал. 4 и ал. 5 от НУРОЗДИД.

3. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл.
10 чрез предоставяне на стипендия.

Ученик  от VIII до XII клас от общинско училище,
който до навършване на 18 години е класиран
индивидуално през 2018 г. на първо, второ или трето
място на национален или международен конкурс,
олимпиада или  състезание, включени в
Националната програма за  2018 г., съгласно чл. 11,
ал. 1 от НУРОЗДИД.

РАЗДЕЛ II
ДРУГИ МЕРКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ КМЕТА НА

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

МЕРКИ ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ ФИНАНСИРАНЕ

Предоставяне на специална
закрила на деца с изявени дарби
чрез еднократно финансово
подпомагане .

1. Ученик до 18-годишна възраст от
общинско училище, класиран
индивидуално на първо, второ или трето
място на национален или международен
конкурс, олимпиада или състезание,
включени в Националната програма за
2018 г., когато възрастовата група не се
подпомага със стипендия съгласно
разпоредбите на НУРОЗДИД.

2. Ученик до 18-годишна възраст от
общинско училище, класиран на първо,
второ или трето място на конкурс,
олимпиада или състезание в областта на
изкуството, науката или спорта на
общинско, областно, регионално,
национално или международно равнище
през 2018 г.

I  място – до 160 лева

II място – до 130 лева

III място – до 100 лева

Забележка:

1. Финансирането на Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени
дарби в Община град Добрич за 2018 година се осъществява от:

- Раздел I - средства от държавния бюджет;
- Раздел II - средства от общинския бюджет в размер на 5 000 (пет хиляди) лева,

съгласно Решение № 30-7/30.01.2018 г. на Общински съвет град Добрич.
2.  За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на Програмата, Експертно -

консултативната комисия приема решение за финансово подпомагане в рамките на осигурените
средства.

Настоящата Програма е приета с Решение № 32-10 от 27.03.2018 г. на Общински съвет
град Добрич.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 11:

1. 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 имот: Бивше СОУ „Дора Габе“
с административен адрес: Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ж.к.
„Дружба“ № 58, Поземлен имот с площ 29 082,00 кв.м с идентификатор 72624.620.18,
ведно с попадащите в него: сграда с идентификатор 72624.620.18.1, сграда с
идентификатор 72624.620.18.2, сграда с идентификатор 72624.620.18.3, сграда с
идентификатор 72624.620.18.4 по КККР на град Добрич, УПИ I, кв. 8, по ЗРП на ж.к.
„Дружба 1, 2 и 4“, на град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 305 от ЗПУД, определя имот: Бивше СОУ „Дора Габе“ с административен
адрес: Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ж.к. „Дружба“ № 58,
Поземлен имот с площ 29 082,00 кв.м с идентификатор 72624.620.18, ведно с
попадащите в него: сграда с идентификатор 72624.620.18.1, сграда с идентификатор
72624.620.18.2, сграда с идентификатор 72624.620.18.3, сграда с идентификатор
72624.620.18.4 по КККР на град Добрич, УПИ I, кв. 8, по ЗРП на ж.к. „Дружба 1, 2 и 4“,
на град Добрич да се ползва за читалищни, образователни, здравни, социални или
хуманитарни дейности.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 35; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.154.9, по КККР на град
Добрич, находящ се на ул. „Калиакра“ № 95.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 12:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и
чл. 8, ал. 9 от ЗОС, допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите -
общинска собственост за 2018 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата,
точка 7. Прекратяване на съсобственост с част от ПИ 72624.154.9, по КККР на град
Добрич, а именно дворно място с площ 255.00 кв.м, представляващо 255/4355 кв.м в
ид.части от ПИ 72624.154.9, находящ се на ул. „Калиакра“ № 95.

II. 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 ЕТ „Детелина -
МИ 91 - Марин Иванов“, ЕИК: 834011584, със седалище и адрес на управление: град
Добрич, ул. „Калиакра“ № 95, представлявано от управителя Марин Иванов Димитров
в ПИ 72624.154.9, по КККР на град Добрич, чрез продажба частта на Общината, а
именно дворно място с площ 255.00 кв.м, представляващо 255/4355 кв.м в ид.части от
ПИ 72624.154.9, находящ се на ул. „Калиакра“ № 95, за сумата от 12 240.00 (дванадесет
хиляди двеста и четиридесет) лева, или 48.00 лв./кв.м, без включен ДДС.
Данъчната оценка на частта на Общината е 1 317.80 (хиляда триста и седемнадесет и
0.80) лева.

ІІI. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона
действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 31; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – Магазин  № 14
за търговска дейност,  находящ се на Централен кооперативен пазар.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 13:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост:

- Магазин № 14 по схемата за разполагане на търговските обекти на
Централен кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 20.32 кв.м, с начална тръжна
цена 221,69 лева месечно и 20 % ДДС.
Имотът се намира в масивна едноетажна сграда за административни нужди, публична
общинска собственост, актувана с АОС № 2601/01.09.2004 година.
Срок за отдаване под наем 10 (десет) години.
Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне безвъзмездно право на управление на част от имот, публична общинска
собственост, в двора на ОУ „Хан Аспарух” в ж.к. „Добротица” на Изпълнителна
агенция по околна среда, за автоматична измервателна станция за контрол качеството
на атмосферния въздух в град Добрич.

След обсъжданията, с 6 гласа „ЗА“, 7 гласа – „ПРОТИВ“ и 23 гласа –
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предложението за решение по докладната записка относно
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот, публична общинска
собственост, в двора на ОУ „Хан Аспарух” в ж.к. „Добротица” на Изпълнителна
агенция по околна среда, за автоматична измервателна станция за контрол качеството
на атмосферния въздух в град Добрич не бе прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Продажба на земеделски земи - лозя, общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 15:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и
чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС, допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите -
общинска собственост за 2018 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т.
6. Продажба на общински имоти, п.т. 6.2. Продажба на земеделски земи (лозя) със
следният имот:

- Поземлен имот - земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.903.19 по
КККР на град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени без ДДС на следните
имоти:

- Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.902.233 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, с площ 500.00 кв.м,
актуван с АОС № 5355 от 12.03.2018 година и начална тръжна цена 12 000.00
(дванадесет хиляди) лева.
Данъчната оценка на имота е 158.00 (сто петдесет и осем) лева.

- Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.902.8 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, с площ 494.00 кв.м,
актуван с АОС № 5360 от 14.03.2018 година и началната тръжна цена 15 300.00
(петнадесет хиляди и триста) лева.
Данъчната оценка на имота е 156.10 (сто петдесет и шест лева и 0.10) лева.

- Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.903.19 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, с площ 637.00 кв.м,
актуван с АОС № 4367 от 16.07.2009 година и началната тръжна цена 12 700.00
(дванадесет хиляди и седемстотин) лева.
Данъчната оценка на имота е 201.20 (двеста и един лева и 0.20) лева.



- Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.905.31 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, с площ 290.00 кв.м,
актуван с АОС № 5359 от 14.03.2018 година и началната тръжна цена 7 000.00 (седем
хиляди) лева.
Данъчната оценка на имота е 91.60 (деветдесет и един лева и 0.60) лева.

- Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.905.320 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, с площ 518.00 кв.м,
актуван с АОС № 5357 от 12.03.2018 година и началната тръжна цена 15 500.00
(петнадесет хиляди и петстотин) лева.
Данъчната оценка на имота е 163.60 (сто шестдесет и три и 0.60) лева.

- Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.906.463 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, с площ 712.00 кв.м,
актуван с АОС № 5356 от 12.03.2018 година и началната тръжна цена 19 220.00
(деветнадесет хиляди двеста и двадесет) лева.
Данъчната оценка на имота е 224.90 (двеста двадесет и четири лева и 0.90) лева.

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич 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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и благоустрояване на
градската среда в 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 3 „Градска
среда” на Оперативна програма „Региони в растеж”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 16:

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 3 „Градска
среда” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, относно интегрирани
инвестиции, обхващащи:

1. Обект: ул. „Св. Св. Кирил и Методий” (от бул. „Добричка епопея” до паркинг на
хотел България)

1) Подобект: УПИ III, кв. 50 по плана на ЦГЧ на град Добрич
2) Подобект: УПИ VI (УПИ II по предходен план), кв. 51 по плана на ЦГЧ на

град Добрич
2. Обект: ул. „Георги Кирков” (от ул. „Цар Петър” до бул. „25-ти септември”)
3. Обект: ул. „Методи Кусевич” (от ул. „Георги Кирков” до бул. „Добруджа”,

след процедура по актуализиране на Инвестиционната програма на Община град
Добрич)

4. Обект: ул. „Захари Стоянов” (от ул. „Стоян Михайловски” до ул. „Ген. Колев”,
след процедура по актуализиране на Инвестиционната програма на Община град
Добрич)

5. Обект: ул. „Максим Горки” (от ул. „Независимост” до бул. „3-ти март”)
6. Обект: ул. „Стоян Михайловски” (от ул. „Любен Каравелов” до ул. „Максим

Горки”)
7. Обект: ул. „Теменуга”

3) Подобект: кв. 53 по плана на жк. „Балик-Йовково“ – юг
4) Подобект кв. 54 по плана на жк. „Балик-Йовково“ – юг
5) Подобект: УПИ III, кв. 44 по плана на жк. „Балик-Йовково“ – юг

8. Обект ул. „Детелина” (от ул. „Тракия” до ул. „Роза”),



Общински съвет град Добрич:

I. Декларира, че поема ангажимент да осигури устойчивост за предложения
проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич”, като видът и
предназначението на съответните обекти няма да бъде променян за период, не по-малък
от 5 (пет) години след крайното плащане към бенефициента.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 17:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, и чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 година за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и леки коли, утвърждава промяна в общинската транспортна схема
на Община град Добрич, съгласно Приложение № 1.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич 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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

 Промяна в автобусна линия № 233 с нова спирка „Братя Жекови“ (по ул.

„Калиакра”)

 Промяна в автобусна линия № 304 с нова спирка „РЗИ“ (по бул.

„Добричка епопея”)

 Промяна в автобусна линия № 306 с нови спирки „ЦДГ 10“ (по ул. „Сан

Стефано”) и  сп. „Църква“ (по ул. „Христо Ботев”)

 Промяна в автобусна линия № 302 с нов маршрут: бул. „Русия“ - бул.

„Добруджа“ - бул. „Добричка епопея“ - бул. „3-ти Март“ - бул. „25-ти Септември“ -

бул. „Русия“ - ул. „Христо Ботев“ - ул. „Ген. Георги Попов“ - целодневна – от 7:00 до

20:00 часа, с интервал на движение в пиковите часове – 45 минути, извън пиковите – 45

минути и празничните дни – 45 минути, със спиране на всички спирки по маршрута,

обща дължина – 15 км, общо време за движение – 40 минути, общо време за пътуване –

45 мининути - изпълнява се ежедневно без неделя.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 32/27 март 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 32

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

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне правомощията на представителя в Общото събрание на акционерите на
„Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич” АД.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 32 – 18:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 226
от Търговския закон и чл. 26, т. 9 от Наредбата за упражняване на правата върху
общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по
Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел:

1. Упълномощава представителя в Общото събрание на акционерите на
„Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД – г-н Йордан Йорданов,
Кмет на Община град Добрич, а в случай на служебна ангажираност определя за
представител като първи резервен член г-жа Росица Йорданова, зам.-кмет на Община
град Добрич и като втори резервен член г-н Иво Пенчев, Председател на Общински
съвет град Добрич, да присъства и да гласува на свиканото извънредно заседание, което
ще се проведе на 12.04.2018 година по следният начин:

 По т.1 от дневния ред: „ЗА”
 По т.2 от дневния ред: „ЗА”
 По т.3 от дневния ред: „ЗА”

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 29; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 8.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)


