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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за поемане на краткосрочен дълг, чрез провеждане на  процедура за избор
на кредитна институция.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 1,
т. 2 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и глави ІV и V от Наредбата за цялостната организация по поемането,
обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич приема
решение:

1. Община град Добрич да сключи договор за краткосрочен банков кредит, по
силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел финансиране на
реализацията на инвестиционен  проект „Изпълнение на строително-монтажни работи
по довършване  на ЖБ „Добрич“, при следните основни параметри:

 Максимален размер на дълга – до 600 000 лева (шестстотин хиляди лева);
 Валута на дълга – лева;
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за банков заем;
 Условия за погасяване:

 Срок на погасяване – до дванадесет месеца от датата на сключване
на договора за кредит, изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване;

 Източници за погасяване на главницата и лихвите – от собствени
бюджетни средства

 Максимален лихвен процент – основен лихвен процент плюс максимална
надбавка до 2,5 %;

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – без такси и
комисионни по кредита;

 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,

представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич,



по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните
финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл.
52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също
са обект на особен залог.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич:

2.1.   Да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури
необходимото финансиране, след влизане в сила на решението за избор на изпълнител
по реда на Закона за обществените поръчки;

2.2.  Да подпише договора за кредит и договора за залог, както и да извърши
всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на
решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 37; „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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отмяна на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на
територията на Община град Добрич и Приемане на нов Правилник за организацията и
дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич.

След обсъжданията, докладната записка БЕ ОТЛОЖЕНА за разглеждане на
следващо редовно заседание на Общински съвет, след нанасяне на съответните
корекции, както по съдържание, така и по форма.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 25; „ПРОТИВ” - 8; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 5.

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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за основни параметри и условия при изготвяне на обществена поръчка с
предмет: „Строително - монтажни работи на обект: Жилищен блок „Добрич”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 1 и чл. 2 от Закона за обществените поръчки:

1. Приема за информация плащането да се извърши както следва:
1.1. Фиксирано авансово плащане в размер на 500 000,00 лева без ДДС или
600 000,00 лева с ДДС.
1.2. Окончателно плащане в пари или равностойността им в имоти

(предварително определена опция в обществената поръчка).
1.3. Изравнително плащане, в случай, че окончателното плащане се реализира в

имоти.

2. Приема за информация, пазарната оценка на имотите, които ще служат за
равностойност на дължимото плащане, да се актуализира от лицензиран оценител
към момента на извършване на окончателното плащане.

3. Дава съгласие поредността на удовлетворяване на изпълнителя с имоти,
собственост на Община град Добрич от жилищен блок „Добрич” да се извърши до
изчерпване на дължимата сума съгласно Приложение № 1 към настоящото решение
– Вариант 2.

ГЛАСУВАЛИ ПО т. 3: „ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1

4. Приема за информация максималния срок за изпълнение на обществената
поръчка: 24 месеца от датата на сключване на договор с изпълнителя.

5. Приема за информация критерия за възлагане: най–ниска цена.



6. Приема за информация формиране на цената в Ценово предложение: Общата
цена се формира на база цена по Количествено-стойностна сметка + определен
процент непредвидени разходи.

7. Дава съгласие за пределна прогнозна стойност на обществената поръчка: на база
направените пазарни оценки – Вариант I:

Вариант I:
Обща стойност: 3 236 810 лева без ДДС или 3 884 172 лева с ДДС,
формирана както следва:
- Цена за завършване: 2 942 555 лева без ДДС;
- Непредвидени разходи 10 %: 294 255 лева без ДДС.

ГЛАСУВАЛИ ПО т. 7: „ЗА” - 35; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 2

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

ГЛАСУВАЛИ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ:
„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)



          Приложение № 1

№ етаж описание РЗП

Цена на м2
/пазарна цена
1000 евро/м2/

Цена на м2
/пазарна цена
1955,83 лв/м2/

1 М1 търговска зала, склад, wc 36,05 36050 70507,6715
2 М2 търговска зала, склад, wc 37,62 37620 73578,3246
3 М11 търговска зала, склад, wc 81,07 81070 158559,1381
4 М9 търговска зала, склад, wc 83,66 83660 163624,7378
5 М10 търговска зала, склад, wc 49,74 49740 97282,9842
6 М22 търговска зала, склад, wc 79,22 79220 154940,8526

7 М23
търговска зала, wc
без склад! 47,25 47250 92412,9675

8 М24 търговска зала, склад, wc 65,03 65030 127187,6249
479,64 479640 938094,3012

Магазини - търг. площи и блок Г,Д, Е /под блок Б/
9 М5 търговска зала, склад, wc 37,62 37620 73578,3246
10 М12 търговска зала, склад, wc 83,66 83660 163624,7378
11 М13 търговска зала, склад, wc 49,77 49770 97341,6591
12 М15 търговска зала, склад, wc 33,09 33090 64718,4147
13 М16 търговска зала, склад, wc 73,73 73730 144203,3459
14 М17 търговска зала, склад, wc 45,68 45680 89342,3144
15 М18 търговска зала, склад, wc 32,52 32520 63603,5916
16 М19 търговска зала, склад, wc 39,59 39590 77431,3097

17 М20
търговска зала, wc
без склад! 47,23 47230 92373,8509

18 М21 търговска зала, склад, wc 55,31 55310 108176,9573
498,20 498200 974394,506
977,84 977840 1912488,81

№ № ап. Описание жилищен блок А РЗП Изба
Общо

м2

Цена на м2

/пазарна цена
500 евро/м

2
/

Цена на м2

/пазарна ценd
977,92 .l/м

2
/

7 20 Две стаи, кухня, серв. помещения и балкони 83,46 9,95 83,46 41 730,00 81 616,37
8 21 Три стаи, кухня, серв. помещения и балкони 119,56 9,95 119,56 59 780,00 116 918,92

0,00 198 535,29
Описание на жилищен блок Б 0,00

9 1 Три стаи, кухня, серв. помещения и балкони 125,29 6,10 125,29 62 645,00 122 522,34
10 2 Една стая, кухня, серв. помещения и балкони 66,07 6,69 66,07 33 035,00 64 610,51
11 3 Три стаи, кухня, серв. помещения и балкони 117,40 6,69 117,40 58 700,00 114 806,63
12 8 Една стая, кухня, серв. помещения и балкони 66,43 8,46 66,43 33 215,00 64 962,56
13 11 Една стая, кухня, серв. помещения и балкони 66,31 6,63 66,31 33 155,00 64 845,21
14 14 Една стая, кухня, серв. помещения и балкони 66,28 6,11 66,28 33 140,00 64 815,87
15 17 Една стая, кухня, серв. помещения и балкони 66,46 8,84 66,46 33 230,00 64 991,90
16 19 Три стаи, кухня, серв. помещения и балкони 124,48 7,95 124,48 62 240,00 121 730,24
17 20 Три стаи, кухня, серв. помещения и балкони 65,80 9,95 65,80 32 900,00 64 346,48
18 21 Три стаи, кухня, серв. помещения и балкони 118,55 9,95 118,55 59 275,00 115 931,23

863 562,98
1086,09 97,27 1086,09 543 045,00 1 062 098,27

180 000,00
3 154 587,08

Общо магазини
Всичко:

Обща сума:

Вариант 2

12 бр. подземни парко места x 15 000.00 лева/на брой =

Общо

Магазини - търговски площи блок В и Ж

Общо магазини



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на временни безлихвени заеми по проекти, финансирани със средства на
Европейския съюз.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 4:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  т. 10 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 и чл. 126 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет град Добрич:

1.Отменя т. 16.1. „Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския
бюджет“, от Решение № 45-8/29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

2. (отм. с решение № 47-15 от 26.03.2019 г.)
3. (отм. с решение № 47-15 от 26.03.2019 г.)
4. (отм. с решение № 47-15 от 26.03.2019 г.)

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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Oдобряване проект на решение на Кмета на Община град Добрич за едностранно
прекратяване на договор № 71 от 07.12.2006 г. за предоставяне на концесия върху
нежилищен имот, публична общинска собственост: „Ножарска работилница и
художествена работа с цветни метали“ в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич, поради
неизпълнение на част от договорните задължения от страна на концесионера ЕТ
„Спецов – Георги Спецов“, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 5:

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 и ал. 2, и § 5, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесии (в сила от 02.01.2018
г.), и чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 16, ал. 2 и чл. 20, ал. 1, буква „з” от договор за предоставяне
на концесия № 71 oт 07.12.2006 г., одобрява предложения проект на решение на Кмета
на Община град Добрич за едностранно прекратяване на договор № 71 oт 07.12.2006 г.
за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Ножарска
работилница и художествена работа с цветни метали“, находящ се в АЕМО „Стария
Добрич“, град Добрич, сключен с концесионера ЕТ „Спецов – Георги Спецов“, град
Добрич, представляван от Георги Евгениев Спецов, поради виновно неизпълнение на
част от договорните задължения от страна на концесионера – Приложение № 1.

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)



Приложение № 1

Проект!
РР ЕЕ ШШ ЕЕ НН ИИ ЕЕ

№ ……..
град Добрич, ………. 2019 г.

На основание чл. 146, ал. 2 и чл. 148, ал. 1 и ал. 2, и § 5, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за концесии (в сила от 02.01.2018 г.) и чл. 15, ал. 1, т. 3,
чл. 16, ал. 2 и чл. 20, ал. 1, буква „з” от договор за предоставяне на концесия № 71 oт 07.12.2006
г., предложение с вх. рег. индекс № 70-00-194 от 28.01.2019 г. от концесионера ЕТ „Спецов –
Георги Спецов“, град Добрич, за прекратяване по взаимно съгласие, на концесионен договор №
71 от 07.12.2006 г. и решение № ……….. от ……….. г. на Общински съвет град Добрич

Р Е Ш И Х:

1. Не приемам предложение с вх. рег. индекс № 70-00-194 от 28.01.2019 г. от
концесионера ЕТ „Спецов – Георги Спецов“, град Добрич, за прекратяване по взаимно
съгласие, на концесионен договор № 71 от 07.12.2006 г. за предоставяне на концесия върху
имот, публична общинска собственост: „Ножарска работилница и художествена работа с
цветни метали“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

2. Прекратявам, в качеството ми на концедент и като изправна страна по договора,
едностранно Договор № 71 от 07.12.2006 г., сключен с концесионера с концесионер ЕТ „Спецов
– Георги Спецов“, град Добрич, представляван от Георги Евгениев Спецов, ЕИК: 124712612, за
предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Ножарска
работилница и художествена работа с цветни метали“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“,
гр. Добрич, считано от 28.03.2019 г., поради виновно неизпълнение  от страна на концесионера
на задълженията за заплащане на концесионно възнаграждение, ДДС, лихви и неустойки към
28.03.2019 г. вкл., общо в размер на 1536,68 лв. с ДДС.

3. След изпълнение на т.2 от настоящото решение:
3.1.Задържа в полза на концедента сумата в размер на 400 лв., представляваща

внесената гаранция преди подписване на концесионния договор, като същата се прехвърли от
набирателната сметка на Община град Добрич в сметка „Приходи от концесии” на Община
град Добрич, за покриване на част от годишните концесионни плащания за дванадесетата и
тринадесетата година по договор, а за останалите дължими суми, да се предприемат действия за
събирането им по съдебен ред.

3.2.На основание разпоредбата на чл. 153, ал. 2 от Закона за концесиите, за
предаването и приемането на обекта на концесията, концедентът ще назначи комисия.

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, директор дирекция МДТ при Община град Добрич и на концесионера за сведение
и изпълнение.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на
Поземлени имоти (ПИ) 72624.603.327 (общински земеделски) ПИ 72624.603.324
(общински за „селскостопански, горски, ведомствен път“) и ПИ 72624.603.325
(общински за „селскостопански, горски, ведомствен път“) за обект:
„Газоразпределителна мрежа, включваща разпределителен газопровод и газопроводно
отклонение, захранващ ПИ 72624.603.284 (частна собственост – урбанизирана
територия за „ПСД“) в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 6:

Общински съвет град Добрич, на  основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  ЗМСМА, чл.
129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:

1. Одобрява проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП)
на Поземлени имоти (ПИ) 72624.603.327 (общински земеделски) ПИ 72624.603.324
(общински за „селскостопански, горски, ведомствен път“) и ПИ 72624.603.325
(общински за „селскостопански, горски, ведомствен път“) за обект:
„Газоразпределителна мрежа, включваща разпределителен газопровод и газопроводно
отклонение, захранващи ПИ 72624.603.284 (частна собственост – урбанизирана
територия за „ПСД“) в землището на град Добрич.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.902.373 в землището на град Добрич (за „Жилищно
строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 7:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.902.373, в землището на град Добрич за
промяна предназначението му за „Жилищно строителство“, с ново, ниско, свободно
застрояване с ограничителни линии на 5,0 м от границата към пътя и на нормативно
определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност
на застрояване до 40%, Кинт до 0,8 и Плътност на озеленяване мин. 60%, Н до 7,00 м.

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.

Да се представят становища от „Електроразпределение – Север“ АД, клон град
Добрич, „ВиК Добрич“ АД, РИОСВ град Варна.

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 46/26 февруари 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 46
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община
(ОУПО) град Добрич и проект на Подробен устройствен план - План за застрояване
(ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.497.20.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 8:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.
124, ал. 1, чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 12, ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 6
и ал.3 от ЗУТ, разрешава изработване на:

1. Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град
Добрич за промяна на статута на земеделския ПИ 72624.497.20 в УСТРОЙСТВЕНА
ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ.

2. Проект  на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ
72624.497.20 за промяна предназначението му за „ПСД“, с ново свободно застрояване,
с ограничителни линии 25 м от пътното платно, съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за
пътищата и нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с
устройствени показатели: Плътност на застрояване до 80%, Кинт до 2.5 Н до 15 м.

Да се представят становища от „Електроразпределение – Север“ АД, клон град
Добрич, „ВиК Добрич“ АД, РИОСВ град Варна и АПИ.

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.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно
Закона действия.

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 46/26 февруари 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 46
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община
(ОУПО) град Добрич на ПИ 72624.207.39, образуван от разделянето на  ПИ
72624.207.13 и проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ)
на същия.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 9:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.

124, ал. 1, чл. 124а, ал.1, чл. 134, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 12, ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 6
и ал.3 от ЗУТ, разрешава изработване на:

1. Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град
Добрич за промяна на статута на земеделския ПИ 72624.207.39, образуван от
разделянето на  ПИ 72624.207.13, в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-
СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ.

2. Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на
същия ПИ 72624.207.13, за промяна предназначението му за „ПСД“- „Авто-сервиз и
автокъща“, с ново свободно застрояване за „ПСД“, с ограничителни линии 5 м от
границата към пътя и нормативно определените от вътрешните граници и от сервитута
на подземните комуникации, с устройствени показатели: Плътност на застрояване до
80%, Кинт до 2.5 Н до 12 м.

Да се представят становища от „Електроразпределение – Север“ АД, клон град
Добрич, „ВиК Добрич“ АД, РИОСВ град Варна.

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.

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

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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2019-
2020 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 10:

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:

1. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и
индивидуално ползване през стопанската 2019-2020 година, описани подробно в
Приложение № 1.

2. Одобрява цена, определена по пазарен механизъм, изготвена от независим
оценител в размер на 10,80 лева (десет лева и 80 стотинки) за декар за отдаване под
наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

3. Приема правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския поземлен
фонд на Община град Добрич, съгласно Приложение № 2.

4. Приема Годишен план за паша за стопанската 2019-2020 година, съгласно
Приложение № 3.

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

ПОИМЕННО 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)



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

1 пасище, мера 72624.300.26 землище гр. Добрич ІV 60 735 за индивидуално ползване
2 пасище, мера 72624.122.420 землище гр. Добрич ІV 742 за общо ползване
3 пасище, мера 72624.137.22 землище гр. Добрич ІV 10 942 за общо ползване
4 пасище, мера 72624.201.40 землище гр. Добрич ІІІ 155 335 за индивидуално ползване
5 пасище, мера 72624.201.41 землище гр. Добрич ІІІ 58 502 за индивидуално ползване
6 пасище, мера 72624.201.54 землище гр. Добрич ІІІ 56 753 за индивидуално ползване
7 пасище, мера 72624.284.74 землище гр. Добрич ІІІ 12 688 за индивидуално ползване
8 пасище, мера 72624.289.30 землище гр. Добрич ІІІ 23 987 за индивидуално ползване
9 пасище, мера 72624.15.147 землище гр. Добрич ІV 37 475 за индивидуално ползване

10 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 2019/2020 ГОДИНА

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община град
Добрич, съгласно чл. 37о, ал. 2 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 г. 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 общинския

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 10 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 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 общинския 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 общинския 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 общинския 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 общинския 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 общинския 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 др.

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
Охрана на наетите мери и пасища от общински 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 2019/2020 ГОДИНА НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

I. ОСНОВАНИЕ
Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2019/2020 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 в
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
Общинския съвет на Община 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 др. 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 г. 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 не допускат 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 следят техните срокове.

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
При изпълнение на плана, Община град Добрич взаимодейства с: Общинска служба по

земеделие – Добричка, ОД „Земеделие“ гр. Добрич, ОД по безопасност на храните гр.
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 46/26 февруари 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 46
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа в дома“, по процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 11:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и съгласно Условията за
кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
– Компонент 2”, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020 г., дава съгласие:

1. Община град Добрич да кандидатства с проект „Подкрепа в дома“ по
Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2”.

2. За целите на проекта да се ползва помещение, общинска собственост
(съгласно АПОС № 755/22.07.1998 г.),  намиращо се на ул. „Независимост” № 7, ет. 7,
ст. 702  с площ от 34,56 кв. м и намиращи се на същия етаж санитарни възли с обща
площ  от 27,39 кв. м.

3. Същите да се предоставят за изпълнение на дейностите по проекта до
одобряване на окончателния доклад по проекта.

4. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да извърши всички
последващи действия.

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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за
2019 г. на Община град Добрич и Общински план за младежта на Община град Добрич
за 2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 12:

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 2019 г. на Община град Добрич -
Приложение № 1 (таблица) и Общински план за младежта на Община град Добрич за
2019 г. - Приложение № 2 (текстова част).

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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град
Добрич за 2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 13:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, приема Годишна програма
за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2019 година.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 32; „ПРОТИВ” - 0; „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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Издаване на Запис на заповед, във връзка с депозиране на авансово плащане за Проект
„Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ по Договор №
BG16RFOP001-1.011-0006-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 14:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
възлага на Кмета на Община град Добрич да издаде запис на заповед, неотменимо и
безусловно, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки
от какъвто и да било характер, приложима към пакет документи – част от авансово
искане за плащане към Управляващия орган по Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-0006-С01, по проект „Реконструкция и
благоустрояване на градската среда в Добрич“, платим на предявяване за сумата 2
285 496,53 лева (два милиона двеста осемдесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и
шест лева и петдесет и три стотинки), за срок до четири месеца след изтичане на крайния
срок за изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ –
19.03.2021 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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти –
апартаменти.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 15:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
42, ал. 2 от ЗОС, допълва списъка на жилищата за продажба с 35 броя апартаменти:

1. Ап. 1 в жк Балик, бл. 1, вх. Б, ет. 1;
2. Ап. 22 в жк Балик, бл. 2, вх. Б, ет. 6;
3. Ап. 7 в жк Балик, бл. 4, вх. А, ет. 2;
4. Ап. 13 в жк Балик, бл. 4, вх. А, ет. 4;
5. Ап. 15 в жк Балик, бл. 4, вх. Б, ет. 4;
6. Ап. 23 в жк Балик, бл. 4, вх. Б, ет. 6;
7. Ап. 21 в жк Балик, бл. 7, вх. Б, ет. 6;
8. Ап. 17 в жк Балик, бл. 9, вх. А, ет. 6;
9. Ап. 1 в жк Балик, бл. 9, вх. Г, ет. 1;
10. Ап. 23 в жк Балик, бл. 9, вх. Г, ет. 8;
11. Ап. 2 в жк Балик, бл. 17, вх. Б, ет. 1;
12. Ап. 1 в жк Балик, бл. 21, вх. Г, ет. 1;
13. Ап. 4 в жк Балик, бл. 21, вх. З, ет. 2;
14. Ап. 3 в жк Балик, бл. 24, вх. В, ет. 1;
15. Ап. 19 в жк Балик, бл. 47, вх. А, ет. 7;
16. Ап. 1 в жк Балик, бл. 50, вх. А, ет. 1;
17. Ап. 2 в жк Балик, бл. 50, вх. А, ет. 1;
18. Ап. 3 в жк Балик, бл. 50, вх. А, ет. 1;

19. Ап. 10 в жк Балик, бл. 53, вх. А, ет. 4;
20. Ап. 22 в жк Балик, бл. 53, вх. А, ет. 8;
21. Ап. 16 в жк Балик, бл. 55, вх. Б, ет. 6;
22. Ап. 13 в жк Балик, бл. 59, вх. Г, ет. 5;
23. Ап.7 ул. Оп. Д. Ковачев, бл.6, вх.А, ет.2;
24. Ап. 10 в жк Дружба, бл.31, вх. Б, ет. 4;
25. Ап. 64 по бул. Русия, бл. 49, ет. 10;
26. Ап. 28 по бул. Русия, бл. 51, ет. 4;
27. Ап. 87 по бул. Русия, бл. 53, ет. 15;
28. Ап. 89 по бул. Русия, бл. 53, ет. 15;
29. Ап. 41 по бул. Русия, бл. 55, ет. 7;
30. Ап. 19 в жк Строител, бл.71, вх. Б, ет. 7;
31. Ап. 1 в жк Строител, бл.73, вх. Б, ет. 1;
32. Ап. 6 в жк Строител, бл.73, вх. Б, ет. 2;
33. Ап. 8 в жк Хр. Ботев, бл. 4, вх. В, ет.3;
34. Ап. 6 в жк Хр. Ботев, бл. 5, вх. А, ет.2;
35. Ап. 18 в жк Балик, бл. 2, вх. А, ет. 5.

ІІ. 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 2019 година в част ІІ. Обхват и съдържание на Програмата, т. 6. Продажба
на общински имоти, подточка 6.3. Продажба на жилищни имоти, със следните имоти:

1. Ап. 1 в жк Балик, бл. 1, вх. Б, ет. 1;
2. Ап. 22 в жк Балик, бл. 2, вх. Б, ет. 6;
3. Ап. 7 в жк Балик, бл. 4, вх. А, ет. 2;

4. Ап. 13 в жк Балик, бл. 4, вх. А, ет. 4;
5. Ап. 15 в жк Балик, бл. 4, вх. Б, ет. 4;
6. Ап. 23 в жк Балик, бл. 4, вх. Б, ет. 6;



7. Ап. 21 в жк Балик, бл. 7, вх. Б, ет. 6;
8. Ап. 17 в жк Балик, бл. 9, вх. А, ет. 6;
9. Ап. 1 в жк Балик, бл. 9, вх. Г, ет. 1;
10. Ап. 23 в жк Балик, бл. 9, вх. Г, ет. 8;
11. Ап. 2 в жк Балик, бл. 17, вх. Б, ет. 1;
12. Ап. 1 в жк Балик, бл. 21, вх. Г, ет. 1;
13. Ап. 4 в жк Балик, бл. 21, вх. З, ет. 2;
14. Ап. 3 в жк Балик, бл. 24, вх. В, ет. 1;
15. Ап. 19 в жк Балик, бл. 47, вх. А, ет. 7;
16. Ап. 1 в жк Балик, бл. 50, вх. А, ет. 1;
17. Ап. 2 в жк Балик, бл. 50, вх. А, ет. 1;
18. Ап. 3 в жк Балик, бл. 50, вх. А, ет. 1;
19. Ап. 10 в жк Балик, бл. 53, вх. А, ет. 4;
20. Ап. 22 в жк Балик, бл. 53, вх. А, ет. 8;
21. Ап. 16 в жк Балик, бл. 55, вх. Б, ет. 6;

22. Ап. 13 в жк Балик, бл. 59, вх. Г, ет. 5;
23. Ап.7 ул. Оп. Д. Ковачев, бл.6, вх.А, ет.2;
24. Ап. 10 в жк Дружба, бл.31, вх. Б, ет. 4;
25. Ап. 64 по бул. Русия, бл. 49, ет. 10;
26.Ап. 28 по бул. Русия, бл. 51, ет. 4;
27. Ап. 87 по бул. Русия, бл. 53, ет. 15;
28. Ап. 89 по бул. Русия, бл. 53, ет. 15;
29. Ап. 41 по бул. Русия, бл. 55, ет. 7;
30. Ап. 19 в жк Строител, бл.71, вх. Б, ет. 7;
31. Ап. 1 в жк Строител, бл.73, вх. Б, ет. 1;
32. Ап. 6 в жк Строител, бл.73, вх. Б, ет. 2;
33. Ап. 8 в жк Хр. Ботев, бл. 4, вх. В, ет.3;
34. Ап. 6 в жк Хр. Ботев, бл. 5, вх. А, ет.2;
35. Ап. 18 в жк Балик, бл. 2, вх. А, ет. 5.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 16:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане
с жилища от общинския жилищен фонд, дава съгласие за продажба на следните
общински имоти:

1. Апартамент № 14 със застроена площ 40,90 (четиридесет цяло и деветдесет
стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.618.247.2.38 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две,
четири, седем, точка, две, точка, три, осем) по КККР на град Добрич, находящ се по ул.
„Опълченец Димитър Ковачев“ № 6, вх. Б, ет. 5, ведно с избено помещение № 14 с
площ 3,89 (три цяло осемдесет и девет стотни) кв.м на Красимир Минев Маринов за
сумата от 18 800 (осемнадесет хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната
оценка на имота е 7 489,00 лева (седем хиляди четиристотин осемдесет и девет лева).

2. Апартамент № 29 със застроена площ 46,57 (четиридесет и шест цяло петдесет
и седем стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.619.213.7.64 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две,
едно, три, точка, седем, точка, шест, четири) по КККР на град Добрич, находящ се в
ЖК „Балик“ бл. 4, вх. Б, ет. 8, ведно с избено помещение № 22 с площ 2,62 (две цяло
шестдесет и две стотни) кв.м на Маргарита Маринова Александрова за сумата от 21 600
(двадесет и една хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 7 243,40 лева (седем хиляди двеста четиридесет и три лева и четиридесет
стотинки).

3. Апартамент № 19 със застроена площ 61,67 (шестдесет и едно цяло и шестдесет
и седем стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.614.2804.1.142 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка,
две, осем, нула, четири, точка, едно, точка, едно, четири, две) по КККР на град Добрич,
находящ се по ул. „Дунав“, бл. 22, вх. Е, ет. 7, ведно с избено помещение № 17 с площ
2,53 (две цяло петдесет и три стотни) кв.м на Нели Иванова Христова за сумата от
31 900 (тридесет и една хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната
оценка на имота е 13 804,40 лева (тринадесет хиляди осемстотин и четири лева и
четиридесет стотинки).



4. Апартамент № 43 със застроена площ 70,36 (седемдесет цяло тридесет и шест
стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.620.90.1.43 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, девет,
нула, точка, едно, точка, четири, три) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК
„Дружба“, бл. 10, ет. 11, ведно с избено помещение № 24-ІІ с площ 3.36 (три цяло
тридесет и шест стотни) кв.м на Мария Йорданова Петкова за сумата от 35 400
(тридесет и пет хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 15 169,70 лева (петнадесет хиляди сто шестдесет и девет лева и седемдесет
стотинки).

Съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност и § 1, т. 5 от
Допълнителните разпоредби на ЗДДС, продажбата на сгради или части от тях, които не
са нови, са освободена доставка от ДДС.

ІІ. 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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 17:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6,
ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, обявява за публична общинска собственост
поземлен имот с идентификатор 72624.621.359 по КККР на град Добрич, идентичен с
УПИ ІІ в кв. 721, предвиден „за озеленяване“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“, с площ
299.00 кв. м, актуван с АЧОС № 4001/25.04.2008 г.

2. 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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.605.69, по КККР на град
Добрич, находящ се на ул. „Велико Търново“, № 67-67а, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 18:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, 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 Мариана Иванова Костадинова в ПИ 72624.605.69, по КККР на град
Добрич, чрез продажба частта на общината, а именно дворно място с площ 49.00 кв. м,
представляващо 49/499 кв.м в ид. части от ПИ 72624.605.69, находящ се на ул. „Велико
Търново“ № 67-67а, град Добрич, за сумата от 4108.00 (четири хиляди сто и осем) лева
или 83.84 лв./кв. м, без включен ДДС.

Данъчната оценка на частта на общината е 1 102.50 (хиляда сто и два и 0.50) лева.
ІI. 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 46/26 февруари 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 46
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти – общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 19:

1. 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 на следните имоти:

- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.361 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на
ИД на АГКК, идентичен с УПИ ІV в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по
ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на
Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на
Кмета на Община град Добрич, с площ 922,00 (деветстотин двадесет и два) кв. м,
находящ се в жк „Добротица“ в град Добрич, актуван с АОС №5410/17.01.2019 г., вписан
под №161, том І, вх. рег. №451/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и
начална тръжна цена: 66 845.00 (шестдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и
пет) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота 18 463,10 (осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет
и три и 0,10) лева.

- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.362 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на
ИД на АГКК, идентичен с УПИ V в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по
ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на
Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на
Кмета на Община град Добрич, с площ 624,00 (шестстотин двадесет и четири) кв. м,
находящ се в жк „Добротица“ в град Добрич, актуван с АОС №5411/17.01.2019 г., вписан
под №169, том І, вх. рег. №452/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и
начална тръжна цена: 45 240.00 (четиридесет и пет хиляди двеста и четиридесет) лева,
без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 12 495,60 (дванадесет хиляди четиристотин деветдесет
и пет и 0,60) лева.

- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.363 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на
ИД на АГКК, идентичен с УПИ VІ в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по
ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на
Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на
Кмета на Община град Добрич, с площ 600,00 (шестстотин) кв. м, находящ се в жк
„Добротица“ в град Добрич, актуван с АОС №5412/17.01.2019 г., вписан под №157, том І,
вх. рег. №453/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена:
43 500.00 (четиридесет и три хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС.



Данъчната оценка на имота е 12 015,00 (дванадесет хиляди и петнадесет) лева.
- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.364 по Кадастралната карта и

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на
ИД на АГКК, идентичен с УПИ VІІ в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по
ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на
Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на
Кмета на Община град Добрич, с площ 612,00 (шестстотин и дванадесет) кв. м, находящ
се в жк „Добротица“ в град Добрич, актуван с АОС №5413/18.01.2019 г., вписан под №145,
том І, вх. рег. №454/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална
тръжна цена: 44 370.00 (четиридесет и четири хиляди триста и седемдесет) лева, без
включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 12 255,30 (дванадесет хиляди двеста петдесет и пет и
0,30) лева.

- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.365 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на
ИД на АГКК, идентичен с УПИ VІІІ в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по
ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на
Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на
Кмета на Община град Добрич, с площ 980,00 (деветстотин и осемдесет) кв. м, находящ
се в жк „Добротица“ в град Добрич, актуван с АОС №5414/18.01.2019 г., вписан под №163,
том І, вх. рег. №455/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална
тръжна цена: 71 050.00 (седемдесет и една хиляди и петдесет) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 19 624,50 (деветнадесет хиляди шестстотин двадесет и
четири и 0,50) лева.

- Поземлен имот с идентификатор 72624.621.366 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на
ИД на АГКК, идентичен с УПИ ІХ в кв. 721, предвиден „За жилищно строителство“ по
ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на
Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1093/28.09.2018 г. на
Кмета на Община град Добрич, с площ 1 035,00 (хиляда тридесет и пет) кв. м, находящ се
в жк „Добротица“ в град Добрич, актуван с АОС №5415/18.01.2019 г., вписан под №170,
том І, вх. рег. №456/23.01.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална
тръжна цена: 75 040.00 (седемдесет и пет хиляди и четиридесет) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 20 725,90 (двадесет хиляди седемстотин двадесет и пет
и 0,90) лева.

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

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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Oтдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в
приземен етаж в сграда с идентификатор 72624.619.503.1 (Учебен корпус А) на ул.
„Ген. Георги Попов” № 16 в град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 20:
(доп. с решение № 47-20 от 26.03.2019 г.)

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 7 от ЗОС, чл. 19, ал.1 и ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
представляваща:

– част от помещение в училищен стол, находящ се в приземен етаж, в сграда на
СУ „Димитър Талев“ с идентификатор 72624.619.503.1 (Учебен корпус А) на ул. „Ген.
Георги Попов” № 16 в град Добрич, с АОС № 4229/20.01.2009 година, площ – 10.00
кв.м, за търговска дейност (продажба на за закуски, пакетирани захарни изделия и
безалкохолни напитки), с начална тръжна цена 65,30 лева и 20% ДДС месечно.

Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, посл. изм. и доп. с
Решение № 36-3 от 31.07.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

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

ПОИМЕННО 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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост в сграда с
идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5 (бивша Стоматологична
поликлиника) и изменение на Решение 41-13/27.11.2018 г. на Общински съвет град
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 21:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 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 части от имот,
публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул.
„Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника) за срок от 10 (десет)
години, както следва:

1. Кабинет 212 с площ 16,00 кв. м, с начална тръжна цена 149,12 лева
месечно и 20 % ДДС.

В кабинета е налично оборудване.
Месечната наемна цена на оборудването е определена въз основа на експертна

оценка на инж. Иван Колев от 08 декември 2017 година, направена за кабинетите, които
са отдадени.

Вещото лице-оценител е определило долупосочените наемни цени за месец,
както следва:

- Стоматологичен стол - 15.00 лева
- Стоматологична машина – 25.00 лева
- Стерилизатор – 10.00 лева
- Сгъстен въздух (компресор) - 8.00 лева
Месечната наемна цена за оборудване е точна фиксирана стойност. То ще бъде

начислено само в случай, че използването му се претендира от наемателя и ще бъде
използвано по време на наемното отношение.



2. Изменя свое Решение 41-13/27.11.2018 г., поради фактически основания в
частта му:

- Помещение № 1 на І-ви етаж (в дясно от западния вход) с площ 12,56
кв.м, с начална тръжна цена 137,03 лева месечно и 20 % ДДС, за санитарен магазин;

- Помещение № 2 на І-ви етаж (в дясно от западния вход) с площ 12,56
кв.м, с начална тръжна цена 137,03 лева месечно и 20 % ДДС, за санитарен магазин, в

- Склад за търговия на едро с лекарствени продукти (стоматологични
материали) с площ 35,40 кв. м, с начална тръжна цена 397,19 лева и 20 % ДДС.

В останалата си част Решение 41-13/27.11.2018 г. на Общински съвет град
Добрич остава непроменено.

Цените са определени, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

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

ПОИМЕННО 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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост: „Кафене” находящо се в
АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич, чрез публично оповестен конкурс.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 22:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1 и ал. 2, и чл.
104 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ), дава съгласие:

- да се отдаде под наем, чрез публично оповестен конкурс по реда на глава VIII
от НРПУРОИ част от имот, публична общинска собственост: „Кафене” находящо се в
АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич,

- предмет на конкурса: помещение 68,27 кв.м и външна тоалетна с площ 5,50
кв.м (обща застроена площ 73,77 кв.м),

- начална конкурсна месечна цена: 506,06 лева и 20 % ДДС на месец, определена
съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ (73,77 кв.м х 6,86 лв./кв.м/месец = 506,06
лв.),

- срок за отдаване под наем: 10 (десет) години,
- отдава се под наем за: Aрт кафене – културно средище на писатели, поети,

актьори, журналисти, музиканти, художници и др. хора на изкуството,
- критерии и тежест за избор на наемател:

Критерии за избор на наемател: Относителна тежест
на всеки критерий:

Размер на месечната наемна, конкурсна цена не по-ниска от
началната конкурсна месечна цена. 30 %

Размер на вложените в обекта средства за ремонт за
периода на наема. 20 %

Културна програма* на Кафене „Стария Добрич“, град
Добрич за периода на наема, включваща: организиране и
провеждане на събития на писатели, поети, актьори,
журналисти, музиканти, художници и др. хора на
изкуството. (Организиране на събития в обекта, като:
поетични вечери, рецитали, изложби и др. с минимална
периодичност – веднъж месечно).

50 %



2. 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)

* ТАБЛИЦА С КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪБИТИЯ,
включени в „Културната програма на Кафене „Стария Добрич“, град Добрич за периода

на наема

1
Предвидени събития в „Културната програма“, организирани  съвместно
с държавни, общински организации, творчески структури, учебни
заведения, медии и др. Макс. 5 т.

2 Предвидени събития за привличане на повече граждани и гости на града
и популяризиране на АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич. Макс. 5 т.

3 Предвидени събития свързани със занаятите в АЕМО „Стария Добрич“,
град Добрич. Макс. 5 т.

4 Предвидени събития в „Културната програма“, за млади творци, в т.ч. и
дебюти. Макс. 5 т.

5
Предвидени събития за ученици, младежи с професионална насоченост,
водещи до развитие на интереса им към определени занаяти от АЕМО
„Стария Добрич“. Макс. 5 т.

Забележка: При изготвяне на Културната програма да се предвиди организиране и
провеждане на събития в обекта, като: поетични вечери, рецитали, изложби и др. с
минимална периодичност – веднъж месечно. Максимален общ брой точки 25.

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – „Тъкачница” в АЕМО
„Стария Добрич”, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 23:

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 и ал. 2 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 имот, публична общинска
собственост – „Тъкачница” в АЕМО „Стария Добрич”, в град Добрич при запазване на
предназначението – „Тъкачница”, с площ 32,14 кв. м, с начална тръжна цена 70,06 лева
на месец и 20 % ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС № 2141 от

21.04.2003 г.
Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
актуализирана със Заповед № 105 от 24.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 35; „ПРОТИВ” - 0; „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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост: „Кожухарска
работилница”, „Златарска работилница”, „Ретро-фото”, „Щампаджийница”, „Ножарска
работилница и художествена работа с цветни метали” в АЕМО „Стария Добрич”, град
Добрич.

След обсъжданията докладната записка БЕ ОТТЕГЛЕНА от вносителя.

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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град
Добрич за 2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 25:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10, т. 12 и ал. 2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град
Добрич за 2019 г.:

№ ОБЕКТ Годишна
задача

Актуали-
зация

февруари
І. Собствени  бюджетни  средства 1 575 881 1 575 881
II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2019 г. 619 910 619 910
III. Средства от краткосрочен дълг 187 000 787 000

… …………………………………………………………… ………. ……….
5 Жилищен блок "Добрич" 0 600 000

IV. Средства от дългосрочен  дълг 675 000 675 000
V. Проекти 81 648 178 81 648 178

ОБЩО: 84 705 969 85 305 969

2. Актуализацията на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
за 2019 г., да се отрази в разходната част на бюджета на Община град Добрич по
функции, дейности и параграфи.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 33; „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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Промяна в Решение № 45-24 от Протокол № 45/29.01.2019 г. за разрешаване
изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация
(ПУП-ПР) с обхват квартали с номера 333, 334, 325, 324, част от кв. 336  УПИ I за
„Озеленяване“ и неурегулиран терен на ПУП „БИЗНЕС ЗОНА“ и част от кв. 256 УПИ
XLVIII 300,301, УПИ VI по ПУП на ПЗ „Запад“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 26:

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

1. Отменя свое Решение № 45-24 от 29.01.2019 г.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план –
План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с обхват квартали с номера 333, 334, 325,
324 и част от кв. 336  УПИ I за „Озеленяване“ и неурегулиран терен на ПУП „БИЗНЕС
ЗОНА“ и част от кв. 256 УПИ XLVIII 300,301, АД, УПИ VI и нефункционираща част от
ЖП-линия по ПУП на ПЗ „Запад“, както следва:

- Заличават се улици между кв. 333, 324 и 325 както и предвиденият УПИ II за
„Озеленяване в кв. 324. На тяхно място и улиците между същите квартали се
образува нов квартал. 337 с нов УПИ I-1048,1049,1038 за ПСД и нов УПИ за
„Озеленяване‘ с площ равна на заличените;

- В кв. 336 УПИ I за ‚Озеленяване“ и съседно на него непокрито с регулация
място се обединяват в нов УПИ за „Паркинг“;

- Улицата между кв.334, 335 и 333 се свързва с ул. „Свещеник П. Атанасов“;
- Част от ул. „Свещеник Павел Атанасов, остатъкът от УПИ VIII, целият УПИ

V, целият УПИ X, частта от УПИ XLVIII 300,301 в кв. 256 - собственост на
„СТАРТ“ АД и част от улицата, включваща нефункционираща ЖП-линия, се
урегулират в нов УПИ за „ПСД“, отреден за ПИ 300,193,194191,190,169;

- Уличната регулационна линия на ЖП-линията се поставя по кадастралните
граници на ПИ 603.12 и ПИ 603.301;

- За ПИ 603.301 се отрежда самостоятелен УПИ за „ПСД“ в кв.256;
- Тупикът между кв. 334 и 336 да завърши обръщало за сметка на кв.334;
- ПУП-ПЗ да бъде съобразен с нормативите за устройствена зона за „ПСД“.



3. Проектът да се съгласува от Служба по геодезия, картография и кадастър град
Добрич, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри, преди внасянето му за процедиране и одобряване в Община град Добрич.

Същият 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 за АГКК, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба № 8/14.06.2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените планове и в PDF формат, необходим за
публикуването му на сайта на общината.

4. 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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Издаване на Запис на Заповед във връзка с депозиране на искане за авансово плащане
по Проект Функциониране на Областен информационен център – Добрич №
BG05SFOP001-4.004-0017, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05SFOP001-4.004, с наименование: „Осигуряване
функционирането на националната мрежа от 27 Областни информационни центъра
през периода 2019-2021, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на
ЕСИФ” (ПО4).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 27:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
възлага на Кмета на Община град Добрич:

1. Да издаде Запис на Заповед, приложим към пакет документи, като част от искане
за авансово плащане до Управляващия орган по Административен Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0017-С01,
по Проект „Функциониране на Областен информационен център – Добрич” за
сумата от 73 992,60 лева, без протест и без разноски, и срок на предявяване платим до
31 декември 2022 година.

2. Да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на
решението.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 32; „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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Мониторингов доклад на Община град Добрич за 2018 г. за изпълнение на
План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за
граждани в уязвимо социално положение за периода 2015-2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 28:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
приема Мониторингов доклад на Община град Добрич за 2018 г. за изпълнение на План
за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за
граждани в уязвимо социално положение за периода 2015 - 2020 г. – Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 34; „ПРОТИВ” - 0; „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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества
и Превантивно-информационен център за 2018 г. и План за действие - 2019 г. за
изпълнение на Общинската стратегия  на ОбСНВ град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 46 – 29:

1. 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 2018 г.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от
ЗМСМА, приема План за действие - 2019 г. 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 46/26 февруари 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 46

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 февруари 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на ОбС Добрич и избор на
нов Председател.

След обсъжданията и проведеното тайно гласуване, с 9 гласа „ЗА”, 25 гласа
„ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно предсрочно
прекратяване на правомощията на Председателя на ОбС Добрич и избор на нов
Председател НЕ БЕ ПРИЕТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)


