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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение на решение № 42-16/18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
24, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град
Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
изменя свое решение 42-16/18.12.2018 г., както следва:

1. Изменя Календарен график за провеждане на своите редовни заседания в частта
му за месец април 2019 година, съгласно Приложение № 1.

2. Изменя Календарен график за провеждане заседанията на Постоянните комисии
в частта му за месеците април и май 2019 г., съгласно Приложение № 2.

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)



Приложение № 1

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за провеждане заседания
на Общински съвет град Добрич

през 2019 година

МЕСЕЦ ДАТА

ЯНУАРИ 29
ФЕВРУАРИ 26

МАРТ 26
АПРИЛ 23

МАЙ 28
ЮНИ 25
ЮЛИ 30

АВГУСТ отпуск
СЕПТЕМВРИ 17/25



Приложение № 2

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

при ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
град ДОБРИЧ

през 2019 година
м. І м. ІІ м. ІІІ м. ІV м. V м. VІ м. VІІ м. ІХ

дата
час

дата
час

дата
час

дата
час

дата
час

дата
час

дата
час

дата
час

ПК „ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ”
25.01.19
14.30 ч.

22.02.19
14.30 ч.

22.03.19
14.30 ч.

19.04.19
14.30 ч.

27.05.19
13.00 ч.

21.06.19
14.30 ч.

26.07.19
14.30 ч.

13.09.19
14.30 ч.

ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И
СТРОИТЕЛСТВО”

24.01.19
15.30 ч.

21.02.19
15.30 ч.

21.03.19
15.30 ч.

18.04.19
15.30 ч.

23.05.19
15.30 ч.

20.06.19
15.30 ч.

25.07.19
15.30 ч.

12.09.19
15.30 ч.

ПК „ПРОМИШЛЕНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ”
23.01.19
15.00 ч.

20.02.19
15.00 ч.

20.03.19
15.00 ч.

17.04.19
15.00 ч.

22.05.19
15.00 ч.

19.06.19
15.00 ч.

24.07.19
15.00 ч.

11.09.19
15.00 ч.

ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА”
25.01.19
10.00 ч.

22.02.19
10.00 ч.

22.03.19
10.00 ч.

19.04.19
10.00 ч.

20.05.19
10.00 ч.

21.06.19
10.00 ч.

26.07.19
10.00 ч.

13.09.19
10.00 ч.

ПК „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ”
22.01.19
16.00 ч.

19.02.19
16.00 ч.

19.03.19
16.00 ч.

16.04.19
16.00 ч.

21.05.19
16.00 ч.

18.06.19
16.00 ч.

23.07.19
16.00 ч.

10.09.19
16.00 ч.

ПК „ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ”
23.01.19
14.00 ч.

20.02.19
14.00 ч.

20.03.19
14.00 ч.

17.04.19
14.00 ч.

22.05.19
14.00 ч.

19.06.19
14.00 ч.

24.07.19
14.00 ч.

11.09.19
14.00 ч.

ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ”
22.01.19
15.15 ч.

19.02.19
15.15 ч.

19.03.19
15.15 ч.

16.04.19
15.15 ч.

21.05.19
15.15 ч.

18.06.19
15.15 ч.

23.07.19
15.15 ч.

10.09.19
15.15 ч.

ПК „ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЯ”
22.01.19
14.00 ч.

19.02.19
14.00 ч.

19.03.19
14.00 ч.

16.04.19
14.00 ч.

21.05.19
14.00 ч.

18.06.19
14.00 ч.

23.07.19
14.00 ч.

10.09.19
14.00 ч.



ПК „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА”
25.01.19
13.00 ч.

22.02.19
13.00 ч.

22.03.19
13.00 ч.

19.04.19
13.00 ч.

20.05.19
13.00 ч.

21.06.19
13.00 ч.

26.07.19
13.00 ч.

13.09.19
13.00 ч.

ПК „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ,
ПРИВАТИЗАЦИЯ, СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН И СЛЕДКОНЦЕСИОНЕН КОНТРОЛ”
23.01.19
16.00 ч.

20.02.19
16.00 ч.

20.03.19
16.00 ч.

17.04.19
16.00 ч.

22.05.19
16.00 ч.

19.06.19
16.00 ч.

24.07.19
16.00 ч.

11.09.19
16.00 ч.

ПК „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”
22.01.19
15.00 ч.

19.02.19
15.00 ч.

19.03.19
15.00 ч.

16.04.19
15.00 ч.

21.05.19
15.00 ч.

18.06.19
15.00 ч.

23.07.19
15.00 ч.

10.09.19
15.00 ч.

ПК „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО,
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ  И ПРОЕКТИ”

24.01.19
10.30 ч.

21.02.19
10.30 ч.

21.03.19
10.30 ч.

18.04.19
10.30 ч.

23.05.19
10.30 ч.

20.06.19
10.30 ч.

25.07.19
10.30 ч.

12.09.19
10.30 ч.

ПК „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И
ЕТИКА”

25.01.19
14.00 ч.

22.02.19
14.00 ч.

22.03.19
14.00 ч.

19.04.19
14.00 ч.

20.05.19
14.00 ч.

21.06.19
14.00 ч.

26.07.19
14.00 ч.

13.09.19
14.00 ч.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Годишен доклад  за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Общински план за
развитие – 2014-2020 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 24,
т. 4 и във връзка чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие, одобрява годишния
доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Общински план за развитие
2014-2020, съгласно Приложение № 1.

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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително
по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич
през първо тримесечие на 2019 г. и актуализираното разпределение на променените
бюджети към 31.03.2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема
Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, съответно по
бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет през първо тримесечие на 2019
г. и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с
бюджет при Община град Добрич към 31.03.2019 г.

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)



Приложение № 1

СПРАВКА
ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

§ Наименование на параграфа

Държавни дейности Местни дейности
Начален

план
Уточнен

план
Начален

план Уточнен план
01.01.2019

г.
31.03.2019

г.
01.01.2019

г. 31.03.2019 г.
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1. Имуществени и др. данъци

0103
окончателен годишен (патентен) данък и данък върху
таксиметров превоз на пътници 190 000 190 000

0100 Всичко § Данък върху доходите на физически лица 0 0 190 000 190 000
1301 данък в/у недвижими имоти 1 700 000 1 700 000
1302 данък в/у наследствата
1303 данък в/у превозните средства 3 700 000 3 700 000

1304
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден
начин 2 000 000 2 000 000

1308 туристически данък 45 000 45 000
1300 Всичко § Имуществени данъци 0 0 7 445 000 7 445 000
2000 Други данъци 200 200

Всичко  Имуществени и други данъци 0 0 7 635 200 7 635 200
2. Неданъчни приходи

2404 приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 526 200 526 200 710 000 710 000
2405 приходи от наеми на имущество 4 800 4 800 1 774 000 1 774 000
2406 приходи от наеми на земя 25 201 25 201 240 000 240 000



2407 приходи от дивиденти
2408 приходи от лихви по текущи банкови сметки 10 000 10 000
2400 Всичко § Приходи и доходи от собственост 556 201 556 201 2 734 000 2 734 000
2701 такси за ползване на детски градини 560 000 560 000
2702 такси за ползване на детски ясли и др.по здравеопазването 250 000 250 000
2704 такси за ползване на дом.соц.патронаж и др. общ.соц.услуги 250 000 250 000
2705 такси за ползване на пазари, тържища,панаири, тротоари и др. 490 000 490 000
2707 такси за битови отпадъци 5 450 000 5 450 000
2708 такси за ползване на общежития и др. по образованието 10 000 10 000
2710 такси за технически услуги 200 000 200 000
2711 такси за административни услуги 155 000 155 000
2715 такси за откупуване на гробни места 74 000 74 000
2717 такса за притежаване на куче 4 000 4 000
2729 други общински такси 100 000 100 000
2700 Всичко § Общински такси 10 000 10 000 7 533 000 7 533 000

2802
глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви, обезщетения и
начети 100 000 100 000

2809 наказателни лихви за данъци, мита и осиг. вноски 510 000 510 000
2800 Всичко § Глоби, санкции и наказ. лихви 0 0 610 000 610 000
3601 реализирани курсови разлики от вал. операции (нето) -29
3619 други неданъчни приходи 1 520 1 520 55 000 55 000
3600 Всичко § Други  приходи 1 520 1 491 55 000 55 000
3701 внесен ДДС (-) -600 000 -600 000

3702
внесен д-к в/у приходите от стоп. дейност на бюдж.
предприятия (-) -10 601 -10 618 -150 000 -150 000

3700 Всичко § Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите -10 601 -10 618 -750 000 -750 000
4022 постъпления от продажба на сгради 400 000 400 000

4030
постъпления от продажба на нематериални  дълготрайни
активи 50 000 50 000

4040 постъпления от продажба на земя 2 000 000 2 000 000
4000 Всичко § Постъпления от продажба на нефининансови 0 0 2 450 000 2 450 000



активи
4100 Приходи от концесии 245 000 245 000
4501 текущи помощи и дарения от страната 51 724 1 700
4503 капиталови помощи и дарения страната 17 089
4500 Всичко § Помощи и дарения  от страната 0 68 813 0 1 700
4670 др. текущи помощи и дарения от чужбина 78 214
4680 други капиталови помощи и дарения от чужбина 2 400
4600 Всичко § Помощи и дарения от чужбина 0 2 478 214

Всичко  Неданъчни приходи 557 120 628 365 12 877 000 12 878 914
ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ: 557 120 628 365 20 512 200 20 514 114

II. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Трансфери

3111
обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ за
общини(+) 38 149 640 38 149 640

3112
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни
дейности от ЦБ за общини (+) 4 124 900 4 124 900

3113
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови
разходи(+) 578 900 578 900

3128 получени от общини трансфери за др. целеви разходи от ЦБ 199 052

3100
Всичко § Трансфери между бюджета на бюджетната
организация и ЦБ (нето) 38 149 640 38 348 692 4 703 800 4 703 800

6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 19 200 71 141 1 050 500 1 050 500
6102 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -387 757 -387 757
6105 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост 6 979
6100 Всичко § Трансфери между бюджети (нето) 19 200 78 120 662 743 662 743
6201 получени трансфери (+) 53 892
6202 предоставени трансфери (-) -180 817 -3 117 583

6200
Всичко § Трансфери между бюджети и сметки за средствата
от ЕС (нето) 0 53 892 -180 817 -3 117 583

6401 получени трансфери от/за държавни предприятия (ПУДООС) 2 500 2 500



6400
Трансфери от/за държавни предприятия и др. лица вкл. в
консолодираната фискална програма 2 500 2 500
Всичко Трансфери: 38 168 840 38 483 204 5 185 726 2 251 460

2. Временни безлихвени заеми

7600
Временни безлих. заеми м/у бюджети и сметки за средствата от
ЕС (нето) -372 575
Всичко Временни безлихвени заеми: 0 0 0 -372 575
ВСИЧКО БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 38 168 840 38 483 204 5 185 726 1 878 885
ВСИЧКО ПРИХОДИ  (I+II) 38 725 960 39 111 569 25 697 926 22 392 999

БЮДЖЕТНО САЛДО -2 711 053 -2 711 053 832 102 -2 334 009
III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

7001
Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и
капиталовите резерви (-)

7000 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) 0 0 0 0
7202 Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)
7200 Предоставена възмездна финансова помощ (нето) 0 0 0 0
8312 Получени дългосрочни заеми от банки в страната 675 000 4 052 470
8321 Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната
8322 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната -1 973 500 -2 964 697
8371 Получени краткосрочни заеми от други лица в страната 998 838
8381 Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната -219 000
8382 Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната -569 285 -569 285
8300 Всичко § Заеми от  банки и други лица в страната (нето) 0 0 -1 867 785 1 298 326

8803
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за
средствата от Европейския съюз -523 379 -523 379 -124 097 -124 097

8800
Всичко § Събрани средства и извършени плащания за
сметка на др. бюджети, сметки и фондове (нето) -523 379 -523 379 -124 097 -124 097

9318 Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) 0 0

9336

Друго финансиране - операции с активи - предоставени
временни депозити и гаранции на други бюджетни организации
(+/-) -2 005 500 -2 005 500



9300 Всичко § Друго финансиране (нето) 0 0 -2 005 500 -2 005 500
9501 остатък в левове по с-ки от предходния период (+) 2 724 133 2 724 133 3 142 620 3 142 620

9502
остатък в левова равност-ст по валутни сметки от предх.
период (+) 510 299 510 299 22 660 22 660

9500 Всичко § Депозити и средства по сметки (нето) 3 234 432 3 234 432 3 165 280 3 165 280
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И
ПАСИВИ: 2 711 053 2 711 053 -832 102 2 334 009
ОБЩО ПРИХОДИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 41 437 013 41 822 622 24 865 824 24 727 008



Приложение № 2

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

§ Наименование на параграфа Държавни дейности Местни дейности Дофинансиране
Начален
план

Уточнен ен
план

Начален
план

Уточнен
план

Начален
план

Уточнен
план

01.01.2019
г.

31.03.2019 г. 01.01.2019
г.

31.03.2019
г.

01.01.2019
г.

31.03.2019
г.

0100 Заплати за персонала, нает по тр.и сл.
правоотношения

25 541 509 25 438 004 3 980 375 3 910 887 600 500 600 500

0200 Др. възнаграждения и плащания за персонала 886 891 1 158 049 582 821 675 106 170 000 170 000
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодател 5 644 469 5 654 972 890 214 890 710 122 740 122 740
0551 осиг.вноски от работодател за ДОО 3 108 672 3 117 981 547 204 547 204 76 940 76 940
0552 осиг.вноски от работодател за УПФ 656 576 655 692
0560 здравно-осиг. вноски от работодател 1 281 903 1 283 524 213 527 213 567 30 500 30 500
0580 вноски за доп. задължително осиг. от работодател 597 318 597 775 129 483 129 939 15 300 15 300
1000 Издръжка 7 065 709 7 037 957 13 890 752 13 872 542 81 000 81 000
1011 Храна 838 804 837 976 1 282 130 1 278 636
1012 Медикаменти 14 650 14 650 4 500 4 860
1013 Постелен инвентар и облекло 187 610 193 360 255 989 255 989
1014 Уч. и научноизсл. разходи и книги за библиотеки 47 281 48 036 6 462 6 462 7 000 7 000
1015 Материали 899 905 916 154 458 857 455 449 5 000 5 000
1016 Вода, горива и енергия 1 250 270 1 269 068 1 413 254 1 399 216 3 000 3 000
1020 Разходи за външни услуги 1 714 719 1 740 545 8 331 676 8 351 360 13 000 13 000
1030 Текущ ремонт 293 194 296 559 1 795 892 1 800 990
1051 Командировки в страната 87 218 94 423 47 316 47 416
1052 Краткосрочни командировки в чужбина 500 500 8 000 8 000
1062 Разходи за застраховки 23 082 23 424 29 305 29 482



1063 Такси ангажимент по заеми 0 10 000 10 000
1091 СБКО 490 150 385 323 94 746 78 173 53 000 53 000
1092 Договорни санкции и неустойки, съд.обезщет. и

разноски
100 100 100 000 100 000

1098 Др. неклас. в др. параграфи и подпараграфи 1 218 226 1 217 839 52 625 46 509
1900 Платени данъци, такси и административни санкции 75 266 75 330 451 175 -1 815 032
4000 Стипендии 253 885 253 885 720 720 5 000 5 000
4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи 127 571 264 826 57 700 57 700 170 000 170 000
4300 Субсидии за нефинансови предприятия 409 785 471 582 45 000 45 000
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел 408 070 408 070 750 000 750 000 25 000 25 000
4600 Разходи за чл. внос и участие в нетърг. организации 600 600 35 300 35 300
2200 Разходи за лихви по заеми от страната 0 382 940 382 940
2900 Други разходи за лихви 0 10 000 10 000
5100 Основен ремонт на ДМА 585 901 593 901 1 480 361 1 480 361
5200 Придобиване на ДМА 145 259 173 348 664 429 664 429
5300 Придобиване на НДА 12 100 12 100 77 304 77 304
5400 Придобиване на земя 0 20 000 20 000
9700 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 279 998 279 998 372 493 2 494 801
9999 ВСИЧКО РАЗХОДИ 41 437 013 41 822 622 23 691 584 23 552 768 1 174 240 1 174 240



Приложение № 3
АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОМЕНЕНИТЕ БЮДЖЕТИ

НА РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ С БЮДЖЕТ ПРИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА

РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ И ДЕЙНОСТИ

Бюджет' 2019

държавни местни дофин-не
Община, в т.ч.: 5 516 279 14 162 908 1 136 580
Дейност 122 “Общинска администрация“ 2 329 601 557 200 937 000
Дейност 123 “Общински съвет“ 465 340
Дейност 139 “Др. изпълнителни и законодателни органи“ 15 904
Дейност 239 “Др. дейности по вътрешната сигурност“ 307 318 10 000
Дейност 282 “ОМП, поддържане на запаси и мощности“ 143 620
Дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и
аварии“ 815
Дейност 311 “Детски градини” 205 566 449 357
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 2 407
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 1 333 322 4 580
Дейност 324 "Спортни училища" 21 865
Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"

21 894
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 35 316
Дейност 389 "Други дейности по образованието" 50 385
Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина" 43 750
Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването" 105 346 50 000
Дейност 524 "Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги"

80 000
Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа" 85 300
Дейност 532 "Програми за временна заетост" 712
Дейност 551 "Дневни центрове" 221 940



Дейност 589 "Др. служби и дейности по соц. осигуряване" 137 255 170 000
Дейност 604 “Осветление на улици и площади“ 509 000
Дейност 606 “Изгр., ремонт и поддържане на уличната мрежа“ 2 529 400
Дейност 619 “Др. дейности по жил.стр-во, благоустр.и рег. развитие“ 1 824 910
Дейност 623 “Чистота“ 5 499 838
Дейност 629 “Др. дейности по опазване на околната среда“ 30 000
Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" 750 000
Дейност 738 “Читалища“ 408 070 25 000
Дейност 746 “Зоопарк“ 17 500
Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ 45 600
Дейност 849 “Др.дейности по транспорта, пътищата, пощите, далекосъобщенията“ 61 797
Дейност 898 “Др. дейности по икономиката“ -1 519 525
Дейност 910 “Разходи за лихви“ 392 940
Дейност 997 “Др. разходи, некласифицирани в др. функции“ 10 000
Дейност 998 “Резерв“ 2 445 444
Детска градина № 7 "Пролет", в т.ч.: 324 830 108 109
Дейност 311 “Детски градини” 324 425 108 109
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 405
Детска градина № 8 "Бодра смяна", в т.ч: 394 096 106 904
Дейност 311 “Детски градини” 394 096 106 904
Детска градина № 9 "Пчеличка", в т.ч.: 344 247 64 159
Дейност 311 “Детски градини” 344 247 64 159
Детска градина № 10 "Слънчице", в т.ч.: 395 967 104 376
Дейност 311 “Детски градини” 395 967 104 376
Детска градина № 12 "Щурче", в т.ч.: 263 763 128 389
Дейност 311 “Детски градини” 262 548 128 389
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 1 215
Детска градина № 17 "Първи юни", в т.ч.: 380 986 111 351
Дейност 311 “Детски градини” 378 556 111 351
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 430
Детска градина № 18 "Дора Габе", в т.ч.: 338 855 122 975



Дейност 311 “Детски градини” 338 450 122 975
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 405
Детска градина № 20 "Радост", в т.ч.: 378 419 140 240
Дейност 311 “Детски градини” 377 609 140 240
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 810
Детска градина № 23 "Звездица", в т.ч.: 654 365 264 804
Дейност 311 “Детски градини” 651 935 264 804
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 430
Детска градина № 24 "Приказен свят", в т.ч.: 384 910 95 220
Дейност 311 “Детски градини” 384 100 95 220
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 810
Детска градина № 25 "Весела", в т.ч.: 399 735 122 070
Дейност 311 “Детски градини” 399 735 122 070
Детска градина № 26 "Звънче", в т.ч.: 346 019 92 545
Дейност 311 “Детски градини” 343 994 92 545
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 025
Детска градина № 27 "Славейче", в т.ч.: 561 003 164 334
Дейност 311 “Детски градини” 558 978 164 334
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 025
Детска градина № 32 "Зорница", в т.ч.: 528 925 129 118
Дейност 311 “Детски градини” 526 900 129 118
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 025
Дирекция "Хуманитарни дейности",  в т.ч.: 6 837 114 3 125 335 0
Дейност 311 “Детски градини” 45 800 237 500
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 412
Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина" 2 191 011 550 000
Дейност 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища" 652 758
Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването" 32 642
Дейност 524 "Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги"

799 176



Дейност 525 " Клубове на пенсионера, инвалида и други" 85 211
Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа" 129 307
Дейност 530 "Центрове за настаняване от семеен тип" 1 422 532
Дейност 532 "Програми за временна заетост" 9 348
Дейност 535 "Преходни жилища" 92 159
Дейност 540 "Домове за стари хора" 986 841
Дейност 550 "Центрове за социална рехабилитация и интеграция" 182 581
Дейност 551 "Дневни центрове" 896 200
Дейност 554 "Защитени жилища" 153 343
Дейност 562 "Личен асистент" 42 080
Дейност 589 "Др. служби и дейности по соц. осигуряване" 100
Дейност 737 "Оркестри и ансамбли" 1 156 327
Дейност 759 "Други дейности по културата" 297 121
ПМГ “Иван Вазов”, в т.ч.: 1 066 164 0 0
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 1 053 862
Дейност 337 "Център за развитие за личностно развитие" 12 302
СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, в т.ч.: 2 341 288 0 0
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 2 265 650
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 25 264
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 49 410
Дейност 713 "Спорт за всички" 964
СУ “П. Р. Славейков”, в т.ч.: 2 351 617 0 0
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 31 405
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 2 292 571
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 26 426
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 1 215
СУ “Л. Каравелов”, в т.ч.: 1 447 551 0 0
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 1 366 228



Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 15 443
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 65 880
ОУ “П. Волов”, в т.ч.: 687 137 0 0
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 41 706
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 634 923
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 8 078
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 430
СУ “Д. Талев”, в т.ч.: 1 934 553 0 0
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 1 822 944
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 19 377
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 92 232
СУ “Св. Кл. Охридски”, в т.ч.: 3 004 365 0 100
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 28 488
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 2 771 187 100
Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"

101 467
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 30 755
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 72 468
ЕГ “Гео Милев”,  в т.ч.: 1 726 648 0 320
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 1 703 775 320
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 21 146
Дейност 713 "Спорт за всички" 1 727
ОУ “Христо Ботев”, в т.ч.: 1 367 121 0 0
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 47 885
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 1 210 680
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 13 437
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 94 383
Дейност 713 "Спорт за всички" 736



ОУ “Христо Смирненски”, в т.ч.: 706 210 0 0
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 30 405
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 660 928
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 8 104
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 6 773
ОУ “Стефан Караджа” в т.ч.: 674 838 0 0
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 30 691
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 559 237
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 6 652
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 72 791
Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 5 047
Дейност 713 "Спорт за всички" 420
ОУ “Хан Аспарух”, в т.ч.: 932 609 0 0
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 918 273
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 10 691
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 3 645
ОУ “Йордан Йовков”, в т.ч.: 624 972 0 0
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 28 683
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 445 939
Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"

136 203
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 6 837
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 6 666
Дейност 713 "Спорт за всички" 644
ОУ “Н.Й.Вапцаров”, в т.ч.: 510 070 0 0
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 36 540
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 466 024
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 5 886



Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 1 620
СУ “ Г.С.Раковски”, в т.ч.: 642 788 0 0
Дейност 324 "Спортни училища" 630 658
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 6 414
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 5 716
Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов", в т.ч.:

911 279
Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"

906 079
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 5 200
Професионална гимназия по аграрно стопанство, в т.ч.: 1 035 589
Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"

1 020 143
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 7 048
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 4 491
Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 3 907
“Ученическо общежитие”, в т.ч.: 344 721 0 9 240
Дейност 332 "Общежития" 298 711 0
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 46 010 9 240
“Общински младежки център”, в т.ч.: 0 357 585 0
Дейност 389 "Други дейности по образованието" 357 585
“Регионален исторически музей”, в т.ч.: 641 319 0 15 000
Дейност 739 "Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски
комплекси с национален и регионален характер" 641 319 15 000
ОБП “Устойчиви дейности и проекти”, в т.ч.: 0 1 870 321 0
Дейност 622 "Озеленяване" 1 870 321
РБ “Дора Габе”, в т.ч.: 468 430 0 7 000
Дейност 751 "Библиотеки с национален и регионален характер" 468 430 7 000
“Художествена галерия”, в т.ч.: 353 839 0 6 000



Дейност 739 "Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски
комплекси с нацационален и регионален характер" 353 839 6 000
ОП “Спортни имоти”, в т.ч.: 0 430 228 0
Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" 430 228
ОП “Паркинги и пазари”, в т.ч.: 0 555 798 0
Дейност 866 "Общински пазари и тържища" 237 917
Дейност 898 "Др. дейности по икономиката"-Синя зона 317 881
ОП “Обреден дом”, в т.ч.: 0 433 800 0
Дейност 745 "Обредни домове и зали" 433 800
ОП "Център за защита на природата и животните", в т.ч.: 0 342 576 0
Дейност 746 "Зоопарк" 239 606
Дейност 878 "Приюти за безстопанствени животни" 102 970
ОП "Комуналстрой", в т.ч.: 0 519 623 0
Дейност 619 "Др. дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното
развитие" 459 623
Дейност 623 "Чистота" 60 000



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и
Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 януари 2019 година до
31 март 2019 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, одобрява разходите за командировки на Kмета на Община
град Добрич и на Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01
януари 2019 година до 31 март 2019 година (пътни, дневни и квартирни пари), съгласно
Приложение № 1 и Приложение № 2.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „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

Отчет
за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов -

Кмет на Община град Добрич
за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.

(в лева)
Период на Място Дневни Нощувки Транспорт Всичко По покана на:

командировката

06.12.2018 г.;17.12.2018 г. гр. София 40 47,59 87,59 Работни срещи и Подписване на
договор по ОП „Региони в растеж“

11.02-12.02.2019 г. гр. София 70,00 137,51 207,51 Работни срещи
27.02-28.02.2019 г. гр. София 90,33 127,97 218,30 Работни срещи
23.03.-24.03.2019 г. гр. Пловдив 167,57 167,57 Работни срещи
Всичко: 40 327,90 313,07 680,97



Приложение № 2

Отчет
за извършените разходи за командировки от Иво Пенчев -

Председател на Общински съвет град Добрич
за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.

(в лева)
Период на Място Дневни Нощувки Транспорт Всичко По покана на:

командировката
14.03.-15.03.2019 г. гр. Пловдив 20 122,42 142,42 Участие в общо събрание на НАПОС в РБ
Всичко: 20 0 122,42 142,42



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за
Поземлен имот (ПИ) 72624.274.87 (местен път - публична общинска собственост) за
обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ – фаза 1,
ВиК – разпределителна водопроводна и канализационна мрежа – 3 ЛОТА, обхващащ
частта от проекта, извън границите на урбанизираните територии.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 5:

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)
за Поземлен имот (ПИ) 72624.274.87 (местен път - публична общинска собственост) за
обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ – фаза 1,
ВиК – разпределителна водопроводна и канализационна мрежа – 3 ЛОТА, обхващащ
частта от проекта, извън границите на урбанизираните територии.

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

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за
Поземлени имоти (ПИ) 72624.252.22 (пасище - публична общинска собственост) и
72624.274.86 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект:
„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ – фаза 1, ВиК –
разпределителна водопроводна и канализационна мрежа – 3 ЛОТА, обхващащ частта от
проекта, извън границите на урбанизираните територии.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 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)
за Поземлени имоти (ПИ) 72624.252.22 (пасище - публична общинска собственост) и
72624.274.86 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект:
„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ – фаза 1, ВиК –
разпределителна водопроводна и канализационна мрежа – 3 ЛОТА, обхващащ частта от
проекта, извън границите на урбанизираните територии.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 39; „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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за
Поземлени имоти (ПИ) 72624.621.107 (път от републиканската пътна мрежа - държавна
собственост) и 72624.474.81 (за движение и транспорт - публична държавна
собственост за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град
Добрич“ – фаза 1, ВиК – разпределителна водопроводна и канализационна мрежа – 3
ЛОТА, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии до
разпределителна шахта в ПИ 72624.474.82.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 7:

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)
за Поземлени имоти (ПИ) 72624.621.107 (път от републиканската пътна мрежа -
държавна собственост) и 72624.474.81 (за движение и транспорт - публична държавна
собственост за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град
Добрич“ – фаза 1, ВиК – разпределителна водопроводна и канализационна мрежа – 3
ЛОТА, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии до
разпределителна шахта в ПИ 72624.474.82.

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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.380 в местност „Гаази баба“ в землището на
град Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 8:

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

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.380 в местност „Гаази баба“, 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
дъното 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.

2. 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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за
Поземлен имот (ПИ) 72624.621.63 (за първостепенна улица - общинска собственост) за
обект: Външно кабелно електрозахранване Н.Н.1 kV от БКТП „Монев“ до нов кабелен
шкаф тип ШК-4 и ново ТЕПО за сграда в ПИ72624.443.41 (урбанизирана територия) в
землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 9:

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)
за Поземлен имот (ПИ) 72624.621.63 (за първостепенна улица - общинска собственост)
за обект: Външно кабелно електрозахранване Н.Н.1 kV от БКТП „Монев“ до нов
кабелен шкаф тип ШК-4 и ново ТЕПО за сграда в ПИ72624.443.41 (урбанизирана
територия) 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” - 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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VI, IX, X, XLVII и XLVIII в кв. 256 по плана на ПЗ
„Запад“, УПИ I и II в кв. 324, УПИ I в кв. 325, УПИ I в кв. 333, УПИ I в кв. 334 и УПИ I
в кв. 336 по плана на „Бизнес зона град Добрич“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 10:

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 за изменение на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VI, IX, X, XLVII и XLVIII в кв. 256 по
плана на ПЗ „Запад“, УПИ I и II в кв. 324, УПИ I в кв. 325, УПИ I в кв. 333, УПИ I в кв.
334 и УПИ I в кв. 336 по плана на „Бизнес зона град Добрич“, както следва:

- Заличават се  Урегулирани имоти в кв. 324, 325 и 333, както и улиците между
същите квартали. На тяхно място се образува нов квартал 337 с нов УПИ II-
1038, 1047, 1049 за „ПСД“ и нов УПИ I- за „Озеленяване“ с площ, равна на
площите на заличените УПИ за „Озеленяване“ в цялостната разработка;

- От УПИ I за „Озеленяване в кв. 336 и съседна на него територия, непокрита с
регулация, се образува нов УПИ за „Паркинг“, който получава номер LI към
кв. 256 на ПЗ „Запад“;

- Улицата между кв. 334, 335 и 333 се свързва с ул. „Св. Павел Атанасов“;
- Част от ул. „Св. Павел Атанасов“, остатъкът от УПИ VIII, целите УПИ V и X,

частта от УПИ X, частта от УПИ XLVIII в кв. 256 - собственост на „СТАРТ“
АД и част от улицата, включваща нефункционираща ЖП – линия, се
урегулират в нов УПИ XLIX за „ПСД“, отреден за ПИ 169, 190, 191, 193, 194
и 300;

- 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 L – за  „ПСД“;
- В края на тупика между кв. 334 и 336 се оформя обръщало за сметка на кв.

334.



- С Плана за застрояване се запазват всички заварени сгради и се предвижда
ново застрояване, като за УПИ XLVII и XLIX в кв. 256 от ПЗ „Запад“
предвиденото застрояване е свързано. Новите УПИ са отредени за „ПСД“, с
устройствени показатели: Пл. застр. до 80 %, Кинт до 2,5 и Пл. озел. мин. 20
%.

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

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община
(ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.474.108.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 11:

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

Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град
Добрич за промяна на статута на земеделския ПИ 72624.474.108 имот в СМЕСЕНА
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА (ПРОИЗВОДСТВЕНА И ОБСЛУЖВАЩА
ДЕЙНОСТ) „Смф“, с устройствени показатели: Плътност на застрояване до 70 %,
Коефициент на интензивност до 2,5 и Плътност на озеленяване до 40 %.

Да се представят становища от РИОСВ.
Проектът да се представи, съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и

съдържанието на устройствените планове и в PDF формат.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 39; „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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад на Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г.” - Добрич за
осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната
дейност в Община град Добрич през 2018 г. и за изразходваните от бюджета средства
през 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 12:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, приема Доклада за
осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през
2018 г. на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.”, съгласно приложения доклад
с регистрационен индекс 76-01-4/05.02.2019 г.

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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад на Народно читалище „Пробуда - 1939 г.” - Добрич за
осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2018 г. в
изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич
през 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 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. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, приема Доклада за
осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през
2018 г. на Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”, съгласно приложения доклад с
регистрационен индекс 76-01-1/11.01.2019 г.

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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад на Народно читалище „Романо дром - 2002 г.” - Добрич за
осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2018 г. в
изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич
през 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 14:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, приема Доклада за
осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през
2018 г. на Народно читалище „Романо дром - 2002 г.”, съгласно приложения доклад с
регистрационен индекс 76-04-1/27.03.2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 34; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад на Народно читалище „Мевляна - 2012 г.” - Добрич за
осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2018 г. в
изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич
през 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 15:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, приема Доклада за
осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през
2018 г. на Народно читалище „Мевляна - 2012 г.”, съгласно приложения доклад с
регистрационен индекс 76-00-1/11.01.2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 33; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3.

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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад на Народно читалище „Български искрици - 2016 г.” - Добрич за
осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната
дейност в Община град Добрич през 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 16:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, приема Доклада за
осъществените читалищни дейности на Народно читалище „Български искрици - 2016
г.”, съгласно приложения доклад с регистрационен индекс и дата 76-07-3/29.03.2019 г.

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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад на Народно читалище „Добрич - 2017 г.” - Добрич за
осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната
дейност в Община град Добрич през 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 17:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, приема Доклада за
осъществените читалищни дейности на Народно читалище „Добрич - 2017 г.”, съгласно
приложения доклад с регистрационен индекс и дата 76-06-4/29.03.2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за управление на
отпадъците 2015 - 2020 г. и Актуализацията на програмата за намаляване нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества 2014 – 2017 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 18:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на
отпадъците и чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, приема Отчета за
изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за управление на
отпадъците и Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества през 2018
г., съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 20; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 15.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗАЛОЖЕНИ В  ОБЩИНСКАТА
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОГРАМАТА ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И

ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ

Община град Добрич има разработена Общинска програма за опазване на
околната среда за периода 2016-2020 г. е изготвена в съответствие с актуалните
изисквания на Закона за опазване на околната среда на България.

На основание чл. 79, ал. 5 от ЗООС Кметът на Общината ежегодно внася в
Общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата. Общинската програма за
управление на отпадъците 2015 – 2020 г. e приета с Решение № 3-4 от 15.12.2015 г. на
ОбС град Добрич и Актуализацията на Общинската  програма за намаляване нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества 2014 – 2017 г. приета с Решение № 29-5 от 11.02.2014 г. на ОбС.

Основните приоритети на Община град Добрич във връзка с опазването на
околната среда са:

 Подобряване качеството на атмосферния въздух.

 Доизграждане и обогатяване на Зелената система.

 Подобряване състоянието на дерето на река Добричка.

 По-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на
територията на общината.

 Подобряване състоянието на водопроводната и канализационната система.

Дейностите по градско развитие и възстановяване и целите, които си е
поставила общината водят до подобряване качеството на живот, опазване на околната
среда и достъп до основни услуги. Изпълнението на дейностите произтичащи от
Програмата за управление на отпадъците и тази за намаляване на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества за 2018 г.
са изложени в резюме.

1. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ НАМАЛЯТ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В АТМОСФЕРНИЯ

ВЪЗДУХ С ЦЕЛ ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ
ВЕЩЕСТВА.

Основният ефект от изпълнението на заложените в плана за действие задачи по
този приоритет е свързан с понижаване емисиите от въглероден оксид, азотни оксиди,
серен диоксид и сажди, понижаване емисиите на прах в атмосферния въздух, постигане
на по-висока енергийна ефективност.

В периода до 2018 г. Община град Добрич изпълни мерки за намаляване нивата
на замърсителите в атмосферния въздух (и по-специално снижаване концентрациите на
фините прахови частици). В резултат на това тенденциите по отношение на дните с
превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ10 бележат тенденции към трайно



снижаване в сравнение с предходните години. През 2018 г. на пункта при ОУ „Хан
Аспарух“ регистрираните дни с превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ10
не надвишават нормативно допустимите 35 дни.  Дните с превишения на стойностите
за ФПЧ10 са основно през първото и четвъртото тримесечие на годината, което отново
свидетелства за влиянието на битовото отопление върху качеството на атмосферния
въздух. Действащата общинска програма за намаляване на нивата на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на
територията на Община град Добрич (за краткост ще я наричаме общинска програма за
КАВ) е актуализирана през 2014 г. и е с период на действие до края на 2017 г. В тази
връзка общинска администрация отправи запитване до компетентните органи РИОСВ-
Варна/МОСВ, относно необходимостта от Актуализация/разработване на нова
общинска програма за КАВ, като в отговор получи становище на последния, че няма
нормативно основание, с което да задължат общината да разработи нова или
актуализира действащата програма за КАВ, но РИОСВ трябва да продължи да
упражнява контрол за поддържане на постигнатото от Община град Добрич качество на
атмосферния въздух. Разбира се общината не е преустановила изпълнението на мерките
и продължава да полага усилия за подобряване средата на живот за гражданите на град
Добрич.

Изпълнените през 2018 г. мерки са насочени към ограничаване на емисиите от
битовото отопление и транспорта, намаляване съдържанието на общ суспендиран прах
и ФПЧ10 в атмосферния въздух. Тези мерки са постигнати чрез реализация на проекти
за газифициране на жилищните сгради, ограничаване използването на твърди горива с
високо съдържание на сяра, реализация на проекти за енергийна ефективност,
извършване на ремонти на най-натоварените от транспортния поток централни пътни
артерии, благоустрояване на междублоковите пространства, почистване на основните
пътни артерии от натрупан прах и поддържането им в добро техническо състояние. За
поддържане на постигнатото и  по нататъшно подобряване качеството на атмосферния
въздух на територията на Община град Добрич е необходимо да продължат усилията по
прилагане на досегашните мерки - подобряване на някои от тях и прилагане на нови
още по-ефективни.

Конкретните изпълнени дейности за 2018 г., заложени в програмата са:

1.1. Реализация на проекти за газификация на сгради

И през 2018 г. продължи ползотворното сътрудничество между Община град
Добрич и газовия оператор по отношение реализацията на инвестиционни намерения,
касаещи газификация на обекти в града. През годината завършиха дейностите по
реализацията на Етап 37 с обща площ 3 500 м. През годината са газифицирани около 65
домакинства.

1.2 Ограничаване използването на твърди горива с високо съдържание на
сяра – въглища (брикети) със сяра на работната маса над 2%

Предприетите и изпълнени действия в предходната точка, както и интересът от
страна на гражданите свидетелстват за осъзнатата полза от използването на природен
газ в домакинствата. Газифицирането на все повече домакинства в град Добрич води до
снижаване употребата на твърди горива с високо съдържание на сяра.

1.3 Реализация на проекти за енергийна ефективност



Изпълнени са по проект ОПРР – 9 сгради и по НПЕЕМЖС – 11 сгради

1.4 Основен ремонт на най-натоварените от транспортния поток централни
пътни артерии

В съвременните условия, основните групи източници с най – голям дял в
замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 са битовото отопление с твърдо гориво
и автотранспорта. Но докато битовото отопление има сезонен характер,
автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник на ФПЧ.  В тази връзка
Община град Добрич обръща внимание на състоянието на уличната мрежа и ежегодно
извършва ремонтни дейности на най – натоварените от транспортния поток пътни
артерии.

2. ПРИОРИТЕТ:
ОБОГАТЯВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

В райони на града с интензивен трафик на автомобилно движение и в
междублокови пространства са засадени:

 120 бр. широколистни,
 40  бр. иглолистни дървета,
 500 бр. листопадни храсти,
 200 бр. вечнозелени храсти.

Към средата на месец ноември 2018 г., Община град Добрич извърши
изкърпване на ≈ 52 улици с обща площ на изкърпване ≈ 28 108 м2.

- Община град Добрич продължава тенденцията на изграждане на кръстовища с
кръгово движение на по-възловите места в града с по-голям пътникопоток. Идеята на
изграждането им е да се облекчи натоварения трафик на автомобили и да се избегне
работата на МПС на едно място, изчакващи светофарната уредба да подаде зелена
светлина. По този начин се намалява както шума от работещите двигатели така също и
отделяните в атмосферата вредни газове.

През изминалата година, при провеждането на обществената поръчка с предмет:
„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска,
Областна и Републиканска транспорти схеми на Община град Добрич”, Община град
Добрич включи в методиката за оценка на офертите за участие „качествени критерии“,
един от които е екологичност, същата се доказва със сертификат за евростандарт на
всеки един автобус. Според тази методика приоритет се дава на автобусите с по-висок
евростандарт, които съответно са с по-малко вредни емисии както и по-ниски нива на
шума.

За осигуряване на нормален трафик по улиците през годината е извършено
текущо поддържане на светофарните уредби.

2.1. Благоустрояване на междублоковите пространства

Благоустрояването на кварталите и междублоковите пространства е една от
целите, залегнали в програмата за управление. Един от основните инструменти за
постигането й е „Програмата за благоустрояване на обекти - общинска собственост с
участие на местното население“. Програмата дава възможност за реализиране на



съвместни инициативи на съсобствениците  по отношение на благоустрояване на
прилежащите и междублокови пространства, съответно и подобряване на жизнената им
среда.

2.2. Почистване на основните пътни артерии от натрупан прах и
поддържането им в добро техническо състояние.

2.3. Редовно миене на уличните платна през летните дни.

Тези две задачи са заложени като задължения на фирмата – изпълнител по
Договора за почистване на улици и булеварди, тротоари и пешеходни зони на
територията на Община град Добрич. След приключване на зимния сезон основните
пътни артерии се почистват от натрупаните наноси през зимата с последващо измиване
на уличните платна. През летните месеци се извършва ежедневно оросяване на
основната улична мрежа и пешеходна зона.

Основния ефект от тези дейности е намаляване на дните с наднормени нива на
фини прахови частици в атмосферния въздух.

3. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА РЕКА ДОБРИЧКА

3.1. Машинно и ръчно почистване на участъците с най-ниска проводимост от
дерето

Ежегодно се почистват проблемни участъци от коритото на р. Добричка и се
третират с хербициди за ограничаване на растителните формации. Периодично се
прочиства и поддържа пълна водопропускливост на покритите участъци от коритото на
р. Добричка.

4. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ ПОДОБРИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ

НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

4.1. Разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци

Община град Добрич продължи работата по оползотворяване на биоразградими
отпадъци от зелените площи стартирала, като пилотен проект, съвместно с
Асоциацията на еколозите от общините в България и Лесотехническия университет.

Изградената Общинска система за разделно събиране на отпадъци функционира
на база сключен договор  с ЕКОКОЛЕКТ АД. Събраните количества за 2018 г. са: 15
550 кг хартия, 6 000 кг пластмаси и 28 100 кг стъклени опаковки.

Излязлото от употреба електическо и електронно оборудване се събира,
транспортира и предава за оползотворяване от ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА
КОМПАНИЯ АД.

Разделно събраните батерии за годината са 95 кг.

4.2. Организиране и провеждане на кампании



Станалата вече традиционна кампания „Да изчистим България за един ден” през
тази година се проведе на  22 април и продължи като до 29 април.

В почистването се включиха институции, организации и фирми, всички училища
на територията на град Добрич и граждани.

Усилията ни бяха насочени към почистване на входно-изходните артерии и
прилежащите околовръстни пространства към жилищните квартали. Освен поканените
организации и институции там се включиха и доброволци, заявили своето участие на
сайта на кампанията.

Раздадени бяха ръкавици и чували от Община град Добрич.
Извозването на отпадъците се осъществи от „Еф Си Си България” ЕООД.

4.3. Ежегодно почистване на нерегламентирани замърсявания в междублокови
пространства и в покрайнините на града

5. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОПРОВОДНАТА И

КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

Към своя край е Проекта за подобряване на водния цикъл на град Добрич
„Интегрирани мерки за подобряване на водоснабдяването в град Добрич –
водопроводна и канализационна мрежа и Градска пречиствателна станция за отпадни
води”.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на
околната среда през 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 19:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, приема Отчета за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската
програма за опазване на околната среда през 2018 г., съгласно 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)



Приложение № 1

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В  ОБЩИНСКАТА
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2018 Г.

Действащата Общинска програма за опазване на околната среда е за периода
2016-2020 г. е изготвена в съответствие с актуалните изисквания на Закона за опазване
на околната среда на България.

На основание чл. 79, ал. 5 от ЗООС Кметът на общината ежегодно внася в
Общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата.

Основните приоритети, заложени в Общинската програма за опазване на околната
среда са:

 Подобряване качеството на атмосферния въздух.

 Доизграждане и обогатяване на Зелената система.

 Подобряване състоянието на дерето на река Добричка.

 По-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на
територията на общината.

 Подобряване състоянието на водопроводната и канализационната система.

Дейностите по градско развитие и възстановяване и целите, които си е
поставила  общината водят до подобряване качеството на живот, опазване на околната
среда и достъп до основни услуги. Изпълнението на задачите, заложени в плана за
действие за 2018 г. са изложени в резюме по приоритети.

1. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ НАМАЛЯТ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В АТМОСФЕРНИЯ

ВЪЗДУХ С ЦЕЛ ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ
ВЕЩЕСТВА.

Основният ефект от изпълнението на заложените в плана за действие задачи по
този приоритет е свързан с понижаване емисиите от въглероден оксид, азотни оксиди,
серен диоксид и сажди, понижаване емисиите на прах в атмосферния въздух, постигане
на по-висока енергийна ефективност.

В периода до 2018 г., Община град Добрич изпълни мерки за намаляване нивата
на замърсителите в атмосферния въздух (и по-специално снижаване концентрациите на
фините прахови частици). В резултат на това тенденциите по отношение на дните с
превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ10 бележат тенденции към трайно
снижаване в сравнение с предходните години. През 2018 г. на пункта при ОУ „Хан
Аспарух“ регистрираните дни с превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ10
не надвишават нормативно допустимите 35 дни. Дните с превишения на стойностите
за ФПЧ10 са основно през първото и четвъртото тримесечие на годината, което отново
свидетелства за влиянието на битовото отопление върху качеството на атмосферния
въздух. Действащата общинска програма за намаляване на нивата на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на



територията на Община град Добрич (за краткост ще я наричаме общинска програма за
КАВ) е актуализирана през 2014 г. и е с период на действие до края на 2017 г. В тази
връзка общинска администрация отправи запитване до компетентните органи РИОСВ-
Варна/МОСВ, относно необходимостта от Актуализация/разработване на нова
общинска програма за КАВ, като в отговор получи становище на последния, че няма
нормативно основание с което да задължат общината да разработи нова или
актуализира действащата програма за КАВ, но РИОСВ трябва да продължи да
упражнява контрол за поддържане на постигнатото от Община град Добрич, качество
на атмосферния въздух. Разбира се общината не е преустановила изпълнението на
мерките и продължава да полага усилия за подобряване средата на живот за гражданите
на град Добрич.

Изпълнените през 2018 г. мерки са насочени към ограничаване на емисиите от
битовото отопление и транспорта, намаляване съдържанието на общ суспендиран прах
и ФПЧ10 в атмосферния въздух. Тези мерки са постигнати чрез реализация на проекти
за газифициране на жилищните сгради, ограничаване използването на твърди горива с
високо съдържание на сяра, реализация на проекти за енергийна ефективност,
извършване на ремонти на най-натоварените от транспортния поток централни пътни
артерии, благоустрояване на междублоковите пространства, почистване на основните
пътни артерии от натрупан прах и поддържането им в добро техническо състояние. За
поддържане на постигнатото и  по нататъшно подобряване качеството на атмосферния
въздух на територията на Община град Добрич е необходимо да продължат усилията по
прилагане на досегашните мерки - подобряване на някои от тях и прилагане на нови
още по-ефективни.

Конкретните изпълнени дейности за 2018 г., заложени в програмата са:

1.1 Реализация на проекти за газификация на сгради

И през 2018 г. продължи ползотворното сътрудничество между Община град
Добрич и газовия оператор по отношение реализацията на инвестиционни намерения,
касаещи газификация на обекти в града. През годината завършиха дейностите по
реализацията на Етап 37 с обща площ 3 500 м. През годината са газифицирани около 65
домакинства.

1.2. Ограничаване използването на твърди горива с високо съдържание на
сяра – въглища (брикети) със сяра на работната маса над 2%

Предприетите и изпълнени действия в предходната точка, както и интересът от
страна на гражданите свидетелстват за осъзнатата полза от използването на природен
газ в домакинствата. Газифицирането на все повече домакинства в град Добрич води до
снижаване употребата на твърди горива с високо съдържание на сяра.

1.3. Реализация на проекти за енергийна ефективност

Изпълнени са по проект ОПРР – 9 сгради и по НПЕЕМЖС – 11 сгради.

1.4. Основен ремонт на най-натоварените от транспортния поток
централни пътни артерии



В съвременните условия, основните групи източници с най - голям дял в
замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 са битовото отопление с твърдо гориво
и автотранспорта. Но докато битовото отопление има сезонен характер,
автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник на ФПЧ.  В тази връзка
Община град Добрич обръща внимание на състоянието на уличната мрежа и ежегодно
извършва ремонтни дейности на най – натоварените от транспортния поток пътни
артерии.

2. ПРИОРИТЕТ:
ОБОГАТЯВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

В райони на града с интензивен трафик на автомобилно движение и в
междублокови пространства са засадени:

 120 бр. широколистни,
 40 бр. иглолистни дървета,
 500 бр. листопадни храсти,
 200 бр. вечнозелени храсти.

Към средата на месец ноември 2018 г., Община град Добрич извърши
изкърпване на ≈ 52 улици с обща площ на изкърпване ≈ 28 108 м2.

- Община град Добрич продължава тенденцията на изграждане на кръстовища с
кръгово движение на по-възловите места в града с по-голям пътникопоток. Идеята на
изграждането им е да се облекчи натоварения трафик на автомобили и да се избегне
работата на МПС на едно място, изчакващи светофарната уредба да подаде зелена
светлина. По този начин се намалява както шума от работещите двигатели така също и
отделяните в атмосферата вредни газове.

През изминалата година, при провеждането на обществената поръчка с предмет:
„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска,
Областна и Републиканска транспорти схеми на Община град Добрич”, Община град
Добрич включи в методиката за оценка на офертите за участие „качествени критерии“
един от които е екологичност, същата се доказва със сертификат за евростандарт на
всеки един автобус. Според тази методика приоритет се дава на автобусите с по-висок
евростандарт, които съответно са с по-малко вредни емисии както и по-ниски нива на
шума.

За осигуряване на нормален трафик по улиците през годината е извършено
текущо поддържане на светофарните уредби.

2.1. Благоустрояване на междублоковите пространства

Благоустрояването на кварталите и междублоковите пространства е една от
целите, залегнали в програмата за управление. Един от основните инструменти за
постигането й е  „Програмата за благоустрояване на обекти–общинска собственост с
участие на местното население“. Програмата дава възможност за реализиране на
съвместни инициативи на съсобствениците  по отношение на благоустрояване на
прилежащите и междублокови пространства, съответно и подобряване на жизнената им
среда.

2.2. Почистване на основните пътни артерии от натрупан прах и
поддържането им в добро техническо състояние.



2.3. Редовно миене на уличните платна през летните дни.

Тези две задачи са заложени като задължения на фирмата – изпълнител по
Договора за почистване на улици и булеварди, тротоари и пешеходни зони на
територията на Община град Добрич. След приключване на зимния сезон основните
пътни артерии се почистват от натрупаните наноси през зимата с последващо измиване
на уличните платна. През летните месеци се извършва ежедневно оросяване на
основната улична мрежа и пешеходна зона.

Основния ефект от тези дейности е намаляване на дните с наднормени нива на
фини прахови частици в атмосферния въздух.

3. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА РЕКА ДОБРИЧКА

3.1. Машинно и ръчно почистване на участъците с най-ниска проводимост
от дерето

Ежегодно се почистват проблемни участъци от коритото на р. Добричка и се
третират с хербициди за ограничаване на растителните формации. Периодично се
прочиства и поддържа пълна водопропускливост на покритите участъци от коритото на
р. Добричка.

4. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ ПОДОБРИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ

НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

4.1. Разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци

Община град Добрич продължи работата по оползотворяване на биоразградими
отпадъци от зелените площи стартирала, като пилотен проект, съвместно с
Асоциацията на еколозите от общините в България и Лесотехническия университет.

Изградената Общинска система за разделно събиране на отпадъци функционира
на база сключен договор  с ЕКОКОЛЕКТ АД. Събраните количества за 2018 г. са: 15
550 кг хартия, 6 000 кг пластмаси и 28 100 кг стъклени опаковки.

Излязлото от употреба електическо и електронно оборудване се събира,
транспортира и предава за оползотворяване от ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА
КОМПАНИЯ АД.

Разделно събраните батерии за годината са 95 кг.

4.2. Организиране и провеждане на кампании
Станалата вече традиционна кампания „Да изчистим България за един ден” през

тази година се проведе на  22 април и продължи като до 29 април.
В почистването се включиха институции, организации и фирми, всички училища

на територията на град Добрич и граждани.
Усилията ни бяха насочени към почистване на входно-изходните артерии и

прилежащите околовръстни пространства към жилищните квартали. Освен поканените



организации и институции там се включиха и доброволци, заявили своето участие на
сайта на кампанията.

Раздадени бяха ръкавици и чували от Община град Добрич.
Извозването на отпадъците се осъществи от „Еф Си Си България” ЕООД.

4.3. Ежегодно почистване на нерегламентирани замърсявания в междублокови
пространства и в покрайнините на града

5. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОПРОВОДНАТА И

КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

Към своя край е Проекта за подобряване на водния цикъл на град Добрич
„Интегрирани мерки за подобряване на водоснабдяването в град Добрич –
водопроводна и канализационна мрежа и Градска пречиствателна станция за отпадни
води”.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТА 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 № 48 – 20:

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

1. Приема за реализация от поетия с решение на ОбС град Добрич № 16-7 от
31.01.2017 г. дългосрочен дълг следните обекти:

- Изготвяне на работен проект за обект „Реконструкция на водопроводната
мрежа за кв. Рилци, град Добрич – етап I“.

- Технически контрол по част: „Конструктивна“ на инвестиционен проект:
„Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на
канализационната мрежа на град Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“,

- Упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на битова
канализация в кв. Рилци, град Добрич - I-ви етап“.

- Упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на битова канализация
в кв. Рилци, град Добрич - I-ви етап“.

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

№ ОБЕКТ Годишна
задача

Актуализа-
ция април

І. Собствени  бюджетни  средства 1 575 881 1 574 301
1 Дирекция "Хуманитарни дейности" 847 510 850 870

1.1 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и
грижи" 46 380 49 740

….. …………………………………………………………… ………… ………..

1.1.9 Дом стари хора, изграждане на газова инсталация за
перално помещение 0 3 360

1.2 Функция "Здравеопазване" 226 530 226 530
….. …………………………………………………………… ………… ………..
1.4 Функция "Образование" 570 600 570 600
….. …………………………………………………………… ………… ………..
1.4.4 Смяна на дограма на ДГ №20 27 000 13 000
….. …………………………………………………………… ………… ………..



1.4.9 било - Саниране на сградата на ДГ №7, става СМР по
фасади  ДГ №7 25 000 25 000

1.4.10 било - Саниране на сградата на ДГ №23, става СМР по
фасади  ДГ №23 83 800 83 800

….. …………………………………………………………… ………… ………..
1.4.14 СМР на ограда на ДГ №20 35 000 47 000
….. …………………………………………………………… ………… ………..

1.4.18 Ремонт на покрив на ДГ №12 66 000 60 000
….. …………………………………………………………… ………… ………..

1.4.24 Доставка и монтаж на водогреен котел със
съпровождащи елементи за ДГ №27 40 000 36 000

….. …………………………………………………………… ………… ………..
1.4.28 Закупуване на компютърна техника за ДГ №20 0 2 000
1.4.29 Смяна на дограма на ДГ №27 0 4 000
1.4.30 Закупуване на компютърна техника за ДГ №12 0 6 000

2 Училища 385 030 392 998
….. …………………………………………………………… ………… ………..
2.3 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 39 000 39 000

2.3.1 Подмяна и модернизация на отоплителна инсталация 39 000 34 000
2.3.2 Помпа за отоплителна инсталация 0 5 000
2.4 ОУ "Христо Ботев" 7 000 11 368
….. …………………………………………………………… ………… ………..
2.4.2 Система за видеонаблюдение 0 4 368
2.10 ОУ "Христо Смирненски" 14 000 17 600
….. …………………………………………………………… ………… ………..

2.10.2 Система за видеонаблюдение 0 3 600
….. …………………………………………………………… ………… ………..
9 Компютърна техника 10 000 13 600
10 Програмни продукти 5 904 2 304
….. …………………………………………………………… ………… ………..

12 Осигуряване на достъпна среда в стадион "Дружба" в
град Добрич 72 437 59 529

….. …………………………………………………………… ………… ………..
II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2019 г. 619 910 619 910

1 Разширение на Гробищен парк 170 000 123 474
1.1 Изграждане на алеи 150 000 103 474
….. …………………………………………………………… ………… ………..
8 Изработване на ПУР "Лозята" 35 400 0

….. …………………………………………………………… ………… ………..

11 Закупуване на товарен автомобил за ОБП "Устойчиви
дейности и проекти" 70 000 0

12 Закупуване на резервоар за вода за ОБП "Устойчиви
дейности и проекти" 2 000 0

13 СМР по довършване на тротоар по ул. "Страцин" 22 000 0
….. …………………………………………………………… ………… ………..



16 Авторски надзор - Площадка за безвъзмездно предаване
на отпадъци от домакинствата 0 4 560

17 ОП "Паркинги и пазари" - Комплект захватни скоби за
репатриращ автомобил 0 5 472

18

СМР по реконструкция и обновяване на на
образователната инфраструктура на сградата на  детска
градина №32 „Зорница“, находяща се в УПИ II, кв.3, жк
"СТРОИТЕЛ", гр. Добрич 0 165 894
III. Средства от краткосрочен дълг 787 000 787 000
IV. Средства от дългосрочен  дълг 675 000 675 000

1 Изграждане на паркинг по ул. Страцин (зад ресторант
"Централ") (преходен) 155 000 138 254

2 Преасфалтиране на паркинг зад бл. 19 по бул. "25-ти
септември" (преходен) 120 000 98 096

….. …………………………………………………………… ………… ………..

5

Технически контрол по част: „Конструктивна“ на
инвестиционен проект: Проектиране и изпълнение на
СМР по реконструкция и рехабилитация на
канализационната мрежа град Добрич и съпътстващ
водопровод – ЛОТ 1“

0 720

6
Изготвяне на работен проект за обект: Реконструкция
на водопроводната мрежа за кв. Рилци, град Добрич –
етап I

0 26 400

7
Упражняване на строителен надзор за обект:
Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр.
Добрич - I-ви етап

0 6 480

8
Упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане
на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви
етап 0 5 050
V. Проекти 81 648 178 81 648 178

ОБЩО: 85 305 969 85 304 389

3. 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” - 23; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 14.

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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Актуализация на „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху
обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г.”

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 21:

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

1. Приема актуализация на „Програма за реализация на благоустройствени
мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население,
2016 – 2019 г.” (Приложение № 1).

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

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)



Приложение № 1

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ПРОГРАМА

За реализация на благоустройствени мероприятия
върху обекти – общинска собственост,

с участие на местното население

2016 – 2019

Добрич, януари 2016 година



Резюме на Програмата

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на
гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от
местно значение, които ЗМСМА е предоставил в тяхна компетентност, включително в
сферата на: благоустрояването и комуналните дейности, устройството и развитието на
територията на общината; опазването на околната среда и рационалното използване на
природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и
архитектурни паметници и др. В този смисъл първостепенен ангажимент на Общината
е както поддръжката на елементите на техническата инфраструктура, така и
ефективното управление на откритите пространства като важен елемент от градската
архитектурна среда.

По правило това са дейности, които изискват акумулирането на значителен
финансов ресурс и кадрово обезпечаване. Това налага преосмислянето на функциите на
Общината, свързани с поддръжката на елементите на техническата инфраструктура и с
опазването и развитието им и търсене на механизми за устойчивост на тези дейности.

Община град Добрич е Първата българска община, която разработи и успешно
изпълни Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти
– общинска собственост, с участието на гражданите на Добрич в периода 2005 –
2007. Философията на Програмата бе в процесите на подобряване на жизнената среда
да привлече като активни участници местните общности – формални сдружения,
обединени от идеята да реализират инициативи в обществена полза, насочени към
благоустрояването на публични пространства, в партньорство с Общината.

Програмата е една изключително полезна инициатива, която в годините след
2005г. намери широка подкрепа както сред местните общности (граждани, фирми и
НПО), така и в други общини от страната. По почина на Община гр.Добрич Програмата
вече се реализира и в общините: Монтана, Търговище, Габрово, Бургас, Самоков,
Свиленград и др.

На практика Програмата се превърна в първия по своя характер документ в
национален мащаб, който насърчава граждански инициативи в полза на Общината и
чието изпълнение е обезпечено със средства от общинския бюджет

Повишеният интерес на гражданите и бизнеса към тази инициатива на
Общината, успешно реализираните дейности и постигнати резултати, както и нейната
национална и международна популярност са основание за преосмисляне на
досегашната практика и предлагането на нова Програма, основана на принципите на
приемственост и допълняемост.

Същност, Цели и Срок на действие

Настоящата програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху
обекти – общинска собственост с участието на местното население е отворен документ,
който може да бъде променян, изменян и допълван с решения на Общински съвет.

Програмата е разработена в съответствие със съществуващата законова рамка и
е съотносима с приоритетите на Общинския план за развитие, Стратегията за развитие
на Добрич 2020.

Настоящата Програма има за свой предмет да бъде практическо ръководство,
определящо:

 Условията за включването на обекти – общинска собственост,
конкретните допустими дейности по благоустрояването им и начинът, по
който те да бъдат изпълнявани и финансирани;



 Механизмите за осъществяване на контрол по управление на откритите
пространства и разходването на отпуснатите средства за реализация на
дейностите, и

 Ресурсното осигуряване – възможни източници на финансиране.

Цели на Програмата:
 Да създаде устойчив модел на партньорства между Община и физически

и юридически лица при извършването на дейности по благоустрояване на
откритите пространства;

 Да формира  механизъм за ефективно управление и стопанисване на
откритите пространства в град Добрич;

 Да насърчи гражданската активност в процесите на изграждане и
опазване на общинското имущество.

Срок на действие:
Настоящата Програма е краткосрочен документ. Срокът на действието й е за

периода 2016 – 2019 година, съобразено с мандата на настоящия общински съвет.

Описание на дейностите

Настоящата програма е насочена към реализация на инициативи, свързани с
поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства, ремонт и
възстановяване на подходи към отделни имоти в различни части на град Добрич,
ремонт и възстановяване на тротоари и други благоустройствени мероприятия.

Допустими дейности на Програмата:

В рамките на тази Програма могат да се изпълняват следните видове дейности:

 Ремонт, възстановяване и изпълнение на прилежащи тротоарни площи;
 Ремонт, възстановяване и изпълнение на пешеходни пътеки и алеи;
 Ремонт, възстановяване и изпълнение на подходи към съществуващи

имоти;
 Монтиране на неподвижни елементи, ограничаващи паркирането на МПС

на нерегламентирани места;
 Монтиране на стълбове и изпълнение на улично осветление;
 Възстановяване на указателни табели и други елементи от градския дизайн;
 Ремонт, възстановяване и изпълнение на прилежащи паркинги;
 Ремонт, възстановяване и изпълнение на места за отдих и спорт;
 Ремонт, възстановяване и изпълнение на детски площадки;
 Други благоустройствени мероприятия.

При кандидатстване за реализиране на дейности, за които се изисква изготвяне
на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж (РС) съгласно Закон за
устройство на територията (ЗУТ), е необходимо кандидатът да представи
инвестиционен проект, изготвен и заверен от правоспособен проектант по съответната
част.

Изготвянето на проекта е за сметка на кандидата подал предложението за
реализация.



Недопустими дейности по Програмата:

 Рехабилитация и/или изграждане на подземни комуникации:
водопроводи, канализации и техните отклонения, газопреносна мрежа,
ИТ-инфраструктура и др.;

 Изграждане на подпорни стени над 2 м и извършване на укрепителни
мероприятия;

Източници на финансиране (ресурсно осигуряване):

 Общински бюджет, в това число Програма за капиталовите разходи на
Община град Добрич за съответната календарна година;

 Съучастие на физически и юридически лица.
Механизъм за реализация на дейностите по Програмата

Допустимите дейности по Програмата имат за основна цел да насърчат
участието на граждани и търговски дружества, които осъществяват дейността си на
територията на града, в изпълнението на малки благоустройствени мероприятия, в
поддръжката на прилежащите около домовете им пространства, както и в опазване на
изграденото с техен труд.

Допустимост на кандидатите

Допустими кандидати по настоящата Програма са:
 Физически и юридически лица, упражняващи своята дейност на

територията на Общината;
 Местни общности или отделни граждани;
 Неправителствени организации.

По смисъла на настоящата Програма местните общности са формална група от
физически лица, обединени от идеята и заинтересовани от решаването на конкретен
проблем, свързан с подобряване на средата за обитаване в даден квартал, жилищен
блок, комплекс и др.

По настоящата програма не могат да участват държавни и общински
структури, които се явяват първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни
средства. Недопустимо е участието на общински и държавни училища и детски
градини.

Финансово разпределение на ресурсите по Програмата

Ежегодно, с Програмата за капиталовите разходи на Общината, се определя
общият размер на средствата за финансиране на дейностите по настоящата Програма.
Този общ размер има два източника: собствени бюджетни средства и съфинансиране от
физически и юридически лица.

Размерът на средствата може да бъде коригиран с Решение на Общински съвет,
съобразно хода на изпълнение на дейностите и възможностите на общинския бюджет.

Кандидатстване за включване на обекти в Програмата



Срокове за кандидатстване
Предложения от допустимите кандидати за реализация на обекти се приемат

през календарната година, за която има осигурено финансиране от общинския бюджет.
Разглеждането на предложенията се извършва на две сесии в рамките на

календарната година, както следва:
Първа сесия: до 30 април на текущата година;
Втора сесия: до 31 август на текущата година;
Постъпилите през предходната година и неразгледани от Комисията

предложения /поради недостиг на финансов ресурс, липса на достатъчно време за
реализирането им и др./ се разглеждат на първото за следващата година заседание.

Предложените и одобрени от Комисията дейности трябва да бъдат реализирани
най-късно до 4 месеца от сключване на споразумението за финансиране, но не по-късно
от края на календарната година.

Условия за включване на обекти в Програмата
Задължителните условия, на които трябва да отговаря конкретното

предложение за включване на обекти за реализиране в рамките на програмата, са
следните:

 Обектът, който се предлага, да е общинска собственост;
 Дейностите, предложени за изпълнение, да са сред допустимите по

Програмата;
 Да се осигури финансово участие на кандидата в реализацията на

дейностите в размер:
- не по-малък от 30 % от общата стойност на обекта за

физически лица и
- не по-малък от 50% от общата стойност - за юридически

лица, като се допуска участието на кандидата да бъде под
формата на закупени материали по предварително зададена
от общината спецификация;

 Обектът да е изпълним в рамките на календарната година;
 Не се допуска повече от едно предложение за един обект, независимо от

кандидата, в рамките на една календарна година;
 Общата стойност на ремонтните работи на всеки обект да е в границите

от 1 500 до 15 000 лева с ДДС.

Ред за кандидатстване

За кандидатстване по Програмата се подава изцяло попълнен формуляр
(заявление) по образец, в Центъра за услуги и информация, на работно място
„Деловодство”.

Ако кандидата е местна общност, която е в режим на етажна собственост,
формуляра за кандидатстване по програмата трябва да е придружен от Протокол от
общото събрание на Етажната собственост, в който да е отразено съгласието на
съсобствениците да кандидатстват за реализиране на благоустройствени мероприятия
по Програмата.

Кандидатът задължително посочва данните, изисквани в заявлението, както
размерът на съфинансиране, който трябва да бъде:



 За физически лица - не по-малък от 30 % от общата стойност на
дейностите по обекта;

 За юридически лица - не по-малк от 50% от общата стойност на
дейностите по обекта;

Непопълнени формуляри, както и такива с липсващи данни или Протоколи
от общото събрание на Етажната собственост, няма да бъдат завеждани и
разглеждани.

Постъпилите предложения се разглеждат от Комисия, назначена със Заповед на
Кмета на Община град Добрич, която включва задължително представители на:

Общински съвет – 7 души;
Общинска администрация – 6 души.

Комисията разглежда постъпилите до момента предложения на свои заседания и
описва мотивите си за одобряване или отхвърляне на даден обект в Констативен
протокол.

По – голям размер на съфинансиране от страна на кандидата носи
предимство за одобряване на предложението.

В едномесечен срок след провеждане на заседанието, отговорния за
реализацията на програмата служител от Община град Добрич, задължително
уведомява всеки кандидат за решението по неговото предложение. Решенията на
комисията са окончателни и не подлежат на повторно преразглеждане.

На одобрените кандидати се отправя писмено предложение за сключване на
Споразумение за финансиране, имащо за предмет да определи рамката на
финансиране на конкретния обект.

В случай на отказ на кандидата от сключване на споразумение, независимо от
посочените причини, неговото предложение автоматично отпада.

Ако кандидата е сключил споразумение за финансиране, но не е внесъл  своя дял
в упоменатия в него срок, споразумението се счита за развалено и обекта не подлежи на
изпълнение.

Споразуменията за финансиране се сключват след провеждането на процедури
от Общинска администрация за избор на изпълнител, регламентирани в Системата
за финансово управление и контрол на Общината, Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки и Закона за обществените поръчки.

Община гр.Добрич, чрез възлагателно писмо, придружено с количествена сметка
за обекта, възлага на фирмата-изпълнител реализирането на дейностите за конкретния
обект, след осигуряване на финансирането от страна на кандидатите (местните
общности).

След изпълнение на всеки обект, се съставя констативен протокол за
реализираните дейности, подписан от Община град Добрич, представител на
фирмата-изпълнител и представител на местната общност.

Мерки за информация и публичност

За улеснение на гражданите на официалната Интернет-страница на Общината, в
рубриката „Програми”, е публикуван текста на самата Програма. От там желаещите да
кандидатстват могат да изтеглят и формуляра за кандидатстване.

Ежегодно се помества и справка за реализираните през предходната година
обекти и изразходваните средства.



Ползи от реализацията на дейностите по Програмата

 Благоустроени пространства – тротоари, алейни пространства, зелени
площи;

 Съхранено общинско имущество;
 Подобрено качество на живот на местните общности;
 Подобрени параметри на околната среда;
 Провокирана солидарност и гражданско чувство за отговорност чрез

равностойно поемане на задължения;
 Утвърдени партньорства с граждани и фирми;
 Реализиран продукт с добавена стойност.

Контрол по реализация на дейностите и изразходените средства

Контролът по изпълнение на дейностите в настоящата Програма ще се
осъществява от общинска администрация град Добрич;

Главен юрисконсулт – по отношение на законосъобразност на финансовите
споразумения, сключвани в рамките на Програмата.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на нежилищен имот - самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72624.615.3122.1.70 по КККР на град Добрич, находящ се на бул. „25-
ти септември“ № 18, ет. 1 по реда на ЗОС.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 22:

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 2019 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т.
6. Продажба на общински имоти, подточка 6.4. Продажба на нежилищни имоти със
следния имот:

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.615.3122.1.70 по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, със застроена площ
54,00 кв. м, състоящ се от два офиса, склад и сервизно помещение, ведно с 1,566 %
(едно цяло петстотин шестдесет и шест хилядни процента) от 364,84 кв. м отстъпено
право на строеж, равняващи се на 5,70 кв. м.

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 предложената начална тръжна цена на следния
имот:

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.615.3122.1.70 по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед
РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 54,00
(петдесет и четири) кв. м, състоящ се от два офиса, склад и сервизно помещение, ведно
с 1,566 % (едно цяло петстотин шестдесет и шест хилядни процента) от 364,84 кв. м
отстъпено право на строеж, равняващи се на 5,70 (пет цяло и седемдесет стотни) кв. м,
находящ се на ет. 1 в сграда № 1, с административен адрес: бул. „25-ти септември“ №
18, разположена в ПИ с идентификатор 72624.615.3122 по КККР на град Добрич,
актуван с АОС №5430/04.04.2019 г., вписан под номер № 97, том VІІ, вх. рег. №
2873/08.04.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена
53 500.00 (петдесет и три хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС.



Данъчната оценка на самостоятелния обект е 18 434,60 (осемнадесет хиляди
четиристотин тридесет и четири и 0,60) лева.

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

4. 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” - 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 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Учредяване право на строеж по реда на Закона за общинската собственост върху имот,
частна общинска собственост – УПИ ХІ-25 в кв. 305 по ПУП-ПРЗ на част от „Северна
индустриална зона“ на град Добрич за изграждане на обект за обществено обслужване.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 23:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37,
ал. 1 от ЗОС и чл. 54, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за възмездно учредяване право на
строеж върху имот, частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване
и одобрява предложената начална тръжна цена за:

- Строително петно със застроена площ 150.00 кв. м за изграждане на обект за
обществено обслужване в УПИ ХІ-25 в кв. 305, предвиден за жилищно строителство по
ПУП-ПРЗ на част от „Северна индустриална зона“ на град Добрич, одобрен с Решение №
32-1 от 27.05.2014 г. на Общински съвет град Добрич, идентичен с Поземлен имот с
идентификатор 72624.611.25 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град
Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение
със Заповед № КД-14-08-120/22.01.2014 г. на Началника на СГКК-Добрич.

Имотът е актуван с АОС № 5198/26.06.2015 г., вписан под номер № 23, Том ХІV, вх.
рег. № 6105/29.06.2015 г. в Службата по вписванията град Добрич.

Началната тръжна цена на правото на строеж върху 150.00 кв. м, определена с
експертна оценка, е 9 525.00 (девет хиляди петстотин двадесет и пет) лева.

Данъчната оценка на правото на строеж върху 150.00 кв. м е 8 835.80 (осем хиляди
осемстотин тридесет и пет и 0.80) 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” - 38; „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 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор
72624.601.248 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Никола Тахтунов” № 27, кв.
„Рилци”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 24:

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 Годишната програмата за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост за 2019 г. в част II. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПРОГРАМАТА, т.7 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ със следния имот:

- Част от ПИ 72624.601.248 по КККР на град Добрич с площ 126.00 кв.м, УПИ VII-
248 в кв. 904 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци” на град Добрич.

2. 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 Николай Вълчев Колев, чрез продажба частта на Общината, а именно:
дворно място с площ 126.00 (сто двадесет и шест) кв.м, представляващо 126/1296 (сто
двадесет и шест от хиляда двеста деветдесет и шест) кв.м в идеални части от поземлен
имот, целият с площ 1296.00 кв.м с идентификатор 72624.601.248 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, идентичен с УПИ VII- 248 в кв. 904, предвиден „за
Жилищно строителство” по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци” на град Добрич, находящ се
на ул. „Никола Тахтунов“ № 27, актувано с акт  за частна общинска собственост АОС №
5425/19.03.2019 г., вписан под № 77, Том VI, вх. рег. № 2386/22.03.2019 г., за сумата от 2
200 (две хиляди и двеста) лева, или 17.46 лв./кв.м, без включен ДДС.

Данъчната оценка на общинската част е 1 423.80 (хиляда четиристотин двадесет и
три и 0.80) лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект
„OPEN EUROPE, OPEN HEARTS“ от Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 2:
„Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”, проекти само между
училища, на ДГ № 20 „Радост“, град Добрич, Договор № 2017-1 E S01-KA219-037817_3.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 25:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от
Закона за публичните финанси:

1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем на стойност 7 784,20
лева от бюджета на Община град Добрич по Проект „OPEN EUROPE, OPEN HEARTS“ от
Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно
образование”, проекти само между училища, на ДГ № 20 „Радост“, град Добрич.

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след верифицирането на искането за
окончателно плащане и получаването на средствата от Управляващия орган на проекта.

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 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост за поставяне на
преместваем павилион за търговска дейност по бул. „Русия“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 26:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9, т. 2 от ЗОС и чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г. в част ІІ (ОБХВАТ И
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА), точка 2 (ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ), подточка 2.1
(общински терени, обекти и вещи), със следния имот за отдаване под наем:

1. Част от общински имот за поставяне на преместваем павилион по одобрен модел
за търговска дейност в улична регулация пред УПИ І, кв. 554 по Кадастрален и ПРЗ на жк
„Русия 1“ с площ 12.00 кв.м.

ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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 за
отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост:

1. Част от общински имот за поставяне на преместваем павилион по одобрен модел
за търговска дейност в улична регулация пред УПИ І, кв. 554 по Кадастрален и ПРЗ на жк
„Русия 1“, съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на
основание чл. 56 от ЗУТ, с площ 12.00 кв.м, с начална тръжна цена 119,16 лева месечно без
ДДС за срок от 10 (десет) години, при спазване на чл. 7, ал. 7 от Наредба за реда и
условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община
град Добрич.

Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

III. 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 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов
отчет и Баланса за 2018 година на „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
– І – ДОБРИЧ“ EООД, ЕИК 124140855.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 27:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приема Годишния финансов отчет и
Баланса за 2018 година на „Диагностично-консултативен център – I – Добрич” ЕООД.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15, ал. 1, т. 11 от
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, освобождава от отговорност за дейността
му през 2018 година управителя на „Диагностично-консултативен център – I – Добрич”
ЕООД.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА,
във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал.2 от Търговския закон, и чл. 15, ал. 1, т. 12 от
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не разпределя балансовата печалба след
данъчно облагане „Диагностично-консултативен център – I – Добрич” ЕООД за дивидент.

4. 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 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов
отчет и Баланса за 2018 година на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР –
II - ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 28:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15, ал. 1, т. 12 от
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приема Годишния финансов отчет и
Баланса за 2018 година на „Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15, ал. 1, т. 11 от
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, освобождава от отговорност за
дейността му през 2018 година управителя на „Диагностично-консултативен център – II –
Добрич” ЕООД.

3. Общински съвет град Добрич,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА,
във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал.2 от Търговския закон, и чл. 15, ал. 1, т. 12 от
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не разпределя балансовата печалба
след данъчно облагане „Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД за
дивидент.

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

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2018 година  на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ”
ЕООД, ЕИК 000851111.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 29:
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от

ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 12 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приема
Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на „ЦПЗ д-р П. Станчев – Добрич“
ЕООД.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 11 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
освобождава от отговорност за дейността му през 2018 година управителя на „ЦПЗ д-р
П. Станчев – Добрич“ ЕООД.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2,  от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 12 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не
разпределя балансовата печалба след данъчно облагане „ЦПЗ д-р П. Станчев- Добрич“
ЕООД  за дивидент.

4. 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 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2018 година на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК
834052321.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 30:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 12 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приема
Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на „Жилфонд-инвест” ЕООД.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 11 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
освобождава от отговорност за дейността му през 2018 година управителя на
„Жилфонд-инвест” ЕООД.

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 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2018 година  на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК 834025865.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 31:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 12 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приема
Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на „Столове” ЕООД.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 11 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
освобождава от отговорност за дейността му през 2018 година управителя на „Столове”
ЕООД.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 33; „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 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2018 година на „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”
ЕООД,  ЕИК 124086119.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 32:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 12 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приема
Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на „Тролейбусен транспорт”
ЕООД.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 11 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
освобождава от отговорност за дейността му през 2018 година управителя на
„Тролейбусен транспорт” ЕООД.

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

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 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2018 година  на „ АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ” ЕООД,
ЕИК 124653046.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 33:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 12 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приема
Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на „Автобусен транспорт” ЕООД.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 11 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
освобождава от отговорност за дейността му през 2018 година управителя на
„Автобусен транспорт” ЕООД.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния
финансов отчет и Баланса за 2018 година на „ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ ”
ЕООД, ЕИК 202966915.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 34:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 12 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приема
Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на „Градски транспорт Добрич”
ЕООД.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 11 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
освобождава от отговорност за дейността му през 2018 година управителя на „Градски
транспорт Добрич” ЕООД.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на
акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК 834017612.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 35:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 4, т.
6, т. 7, т. 10 и т. 11, и чл. 226 от Търговския закон и чл. 26, т. 8, т. 9 и т. 10 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. Общински съвет град Добрич упълномощава представителя на Община град
Добрич в Общото събрание на акционерите на „Добрички панаир” АД град Добрич, да
гласува на свиканото заседание на 08.05.2019 година по своя преценка и усмотрение по
т. 1, т. 2, т. 3, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9:

 По т.1 Годишен доклад на Съвета на директорите за управлението и дейността на
дружеството през 2018 г.

 По т.2 Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за резултатите от
одиторската проверка и заверка ГФО на дружеството за 2018 г.

 По т.3 Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.
 По т.4 във връзка с приемане на Решение за разпределяне на печалбата,

реализирана от дружеството за 2018 г., която като нетен финансов резултат е в размер на
45 хил. лева, като дивидент за акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната
сума от 40 хил. лева, съобразно акционерното им участие в капитала. Дължимият
дивидент за Община град Добрич да се внесе по сметка IBAN:
BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 48 00  при
ТБ „Общинска банка“ АД София, клон Добрич – „Дивидент за общината от търговски
дружества с общинско участие за 2018 година” в срок по чл. 247а, ал. 5 от Търговския
закон. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2018 г. в размер на 5 хил. лева да бъде
разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите могат да се използват
за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал. 4 от Търговския закон.

 По т.5 във връзка с приемане на Решение натрупаните парични средства по
сметка „Неразпределена печалба“ от баланса на дружеството към 31.12.2018 г. в размер
на 1 362 000 (един милион триста шестдесет и две хиляди) лева, да бъдат разпределени



като дивиденти на акционерите на дружеството, съобразно акционерното им участие в
капитала. Дължимият дивидент за Община град Добрич да се внесе по сметка IBAN:
BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 48 00  при
ТБ „Общинска банка“ АД София, клон Добрич – „Дивидент за общината от търговски
дружества с общинско участие за 2018 година” в срок по чл. 247а, ал. 5 от Търговския
закон и да бъде изразходван след решение на Общински съвет.

 По т.6 Освобождаване на отговорност членовете на Съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2018 г.

 По т.7 Избиране на предложения от съвета на директорите регистриран одитор,
който ще извърши проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2019 г.

 По т.8 Допускане на становища, съгласно направени от акционерите на
дружеството предложения и изказвания.

 По т.9 Разни.

2. По т. 4 и т. 5 да гласува „ЗА“.
3. 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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на
акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД, ЕИК:
124141302.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 36:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 220,
ал.1, чл. 221 и чл. 226 от Търговския закон, и чл. 26, т. 8, т. 9 и т. 10 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 Кмета на Община град Добрич, представител в Общото събрание
на акционерите на „Многопрофилна Болница зa Активно Лечение - Добрич” АД
Добрич, на основание Решение № 4-28/ 28 Януари 2016 г., на ОбС град Добрич, а в
случай на служебна ангажираност да определи упълномощен представител да
присъства и да гласува на свиканото заседание на 08.05.2019 година по своя преценка и
усмотрение:
 По т.1 Решение за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността

на дружеството през 2018 г.
 По т.2 Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от

регистриран одитор.
 По т.3 Приемането на консолидирания доклад за дейността за 2018 г.
 По т.4 Приемането на консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г.,

заверен от регистриран одитор.
 По т.5 Вземането на решение за разпределение на печалбата на дружеството за

2018 г.
 По т.6 Освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите

за дейността им през 2018 г.
 По т.7 Избор и назначаване на предложения от Съвета на директорите

регистриран одитор за 2019 г.
 По т.8 Вземането на Решение за промяна в състава на Съвета на Директорите.



 По т.9 Вземането на Решение и определя тригодишен мандат на новоизбрания
съвет на директорите.
 По т.10 Решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на

директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две
средни месечни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на
минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в
съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси
за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като
членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да
получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на
императивните разпоредби на нормативен акт.
 По т.11 Вземането на Решение за Промяна в Капитала на дружеството.
 По т.12 Вземането на Решение за Промяна в Устава на дружеството.
 По т.13 Вземането на решение за продажба на имот, представляващ

неоперативен актив, собственост на дружеството, представляващ:
- Поземлен имот с идентификатор 72624.603.18 по КККР на град Добрич, с

административен адрес град Добрич, ул. „Кирил и Методий“ 98, с площ по
кадастралната скица 24706 кв.м и с площ по АДС № 1159/17.10.2000 г. 25059 кв.м, с
трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за обект комплекс
за здравеопазване, номер по предходен план: квартал 255, парцел ХІ-18, ведно с
построените в него:

Сграда с идентификатор 72624.603.18.6 по КККР на град Добрич, с
предназначение: сграда за енергопроизводство,  описана в АДС № 1159/17.10.2000 г.
като парова централа;

Сграда с идентификатор 72624.603.18.9 по КККР на град Добрич,
предназначение: складова база, склад, описана в АДС № 1159/17.10.2000 г. като склад І;

Сграда с идентификатор 72624.603.18.11 по КККР на град Добрич, с
предназначение: сграда за битови услуги,  описана в АДС № 1159/17.10.2000 г. като
пералня;

Сграда с идентификатор 72624.603.18.12 по КККР на град Добрич, с
предназначение: хангар, депо, гараж, описана в АДС № 1159/17.10.2000 г. като склад ІІ;

Сграда с идентификатор 72624.603.18.13 по КККР на град Добрич, с
предназначение: сграда на транспорта,  описана в АДС № 1159/17.10.2000 г. като навес
автотранспорт;

Сграда с идентификатор 72624.603.18.16 по КККР на град Добрич, с
предназначение: здравно заведение, описана в АДС № 1159/17.10.2000 г. като
стерилизация;

Сграда с идентификатор 72624.603.18.20 по КККР на град Добрич, с
предназначение: административна, делова сграда, описана в АДС № 1159/17.10.2000 г.
като битова сграда,
 По т.14  Вземането на решение за продажба на имот, представляващ

неоперативен актив, собственост на дружеството, представляващ:
- Поземлен имот с идентификатор 72624.624.4812 по КККР на град Добрич, с

административен адрес гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" 24, с площ по кадастралната
скица 2081 кв.м, с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване:
за обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор: 72624.624.4811, номер по
предходен план: 6064811, квартал: 61, парцел: VІІІ, (І), ведно с построената в него
Сграда с идентификатор 72624.624.4812.1 по КККР на град Добрич, със застроена
площ по кадастралната скица 341 кв.м, брой етажи 4, с предназначение: здравно



заведение, описана в АДС № 1160/17.10.2000 г. като кръвен център със застроена площ
340 кв.м, 4 етажа, монолитна конструкция.
 По т.15 Одобрява вземането на решение за продажба на имот, представляващ

неоперативен актив, собственост на дружеството, представляващ:
- Поземлен имот с идентификатор 72624.624.4813 по КККР на град Добрич, с

административен адрес гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ № 24, с площ по
кадастралната скица 2247 кв.м, с трайно предназначение: урбанизирана и начин на
трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор:
72624.624.4811, номер по предходен план: 6064811, квартал: 61, парцел: VІІІ, (І), ведно
с построената в него Сграда с идентификатор 72624.624.4813.1 по КККР на град
Добрич, със застроена площ по кадастралната скица 239 кв.м, брой етажи 2, с
предназначение: здравно заведение, описана в АДС № 1160/17.10.2000 г. като
инфекциозно със застроена площ 234 кв.м, 2 етажа, монолитна конструкция.
 По т.16 Предложената комисия по чл. 11, ал. 1 и лица по чл. 4, ал. 5 от Наредбата

за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване
конфликт на интереси в следния състав: Председател: 1. Елена Йорданова Целяшка;
Редовни членове: 2. Д-р Бисер Янков Ботев; 3. Елена Атанасова Великова; Резервен
член: Даниела Димчева Михайлова.
 По т.17 Предложението на Общото събрание на акционерите за утвърждаване на

Вътрешни правила, които уреждат организацията при изпълнението на Наредбата за
организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване
конфликт на интереси, включително за работата на комисията, за воденето на регистъра
на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за
обработването на данните от тях.
 По т.18 Предложението на Общото събрание на акционерите за утвърждаване

образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 32; „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 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Кандидатстване с проектно предложение „Наблюдавано жилище за младежи – град
Добрич“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и
младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални
услуги за деца и семейства” Компонент 1 с конкретни бенефициенти общини,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 37:

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: BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-
социални услуги за деца и семейства” Компонент 1 с конкретни бенефициенти общини:

1. Дава съгласие Община град Добрич да кандидатства с проектно
предложение „Наблюдавано жилище за младежи – град Добрич“ по настоящата
процедура.

2. Дава съгласие Община град Добрич да разкрие социална услуга от
резидентен тип „Наблюдавано жилище за младежи – град Добрич“ с капацитет 6
места, считано от 01.01.2020 г.

3. Упълномощава Кмета на Община град Добрич 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 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на сграда с цел разкриване на
нова социална услуга – Приют за бездомни лица и семейства“ 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 4 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма
„Региони в растеж”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 38:

Общински съвет град Добрич, 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 4 „Социална инфраструктура” на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020:

1. Декларира, че поема ангажимент за предложения проект „Реконструкция на
сграда с цел разкриване на нова социална услуга – Приют за бездомни лица и
семейства“ да бъде осигурена устойчивост и че социалната институция няма да бъде
закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента.

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

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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2018
година и Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 39:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА
във връзка с чл. 20а, ал. 3 от Закона за закрила на детето :

1. Приема отчета по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето
през 2018 година.

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 30; „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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община град Добрич за
2019/2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 40:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.
36б, ал. 4 във връзка с чл. 36б, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално
подпомагане, приема План за развитие на социалните услуги в Община град Добрич за
2019/2020 г.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 29; „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 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на
„Диагностично-консултативен център – I – Добрич” EООД град Добрич, ЕИК: 124140855
за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 41:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните
заведения и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане
на конкурс за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, одобрява
предложеното от Комисията класиране (Протокол на конкурсната комисия от 02.04.2019 г.
- Приложение № 1), а именно:

1. Класира на първо място кандидата за управител на „Диагностично-консултативен
център - I - Добрич”  ЕООД ЕИК: 124140855 – д-р Мариян Иванов Ананиев с крайна
оценка Отличен (5,91).

2. Определя класирания д-р Мариян Иванов Ананиев за спечелил конкурса за управител
на „Диагностично-консултативен център - I - Добрич” ЕООД.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 12 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения, възлага на Председателя на конкурсната
комисия в пет-дневен срок от приемането на  решението на Общински съвет да обяви
класирането на таблото за съобщения на Община град Добрич, находящо се на ул.
„България“ № 12, както и да уведоми писмено участника в конкурса за това.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно
закона и подзаконовите нормативни актове действия по сключването на Договор за
възлагане на управление на „ДКЦ - I - Добрич” ЕООД.

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 48/23 април 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 48
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 април 2019 година

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 48 – 42:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3
и чл. 79 от АПК:

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, както следва:

§1.  Чл. 9, ал. 1, т. 3 се изменя по следния начин: „влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество“.

§2.  Чл. 18, ал. 2, т. 11 се изменя по следния начин: „при влизане в сила на акт, с
който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.”

§3.  В ГЛАВА ДЕСЕТА – ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се
създава нов Параграф 6:
Параграф 6. Навсякъде в Правилника за организацията и дейността на Общински

съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
вместо „Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ да се чете
„Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.“

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 33; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отмяна на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на
територията на Община град Добрич и приемане на Правилник за организацията и
дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич.

След обсъжданията с 20 гласа „ЗА”, 6 гласа „ПРОТИВ” и 6 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка БЕ ОТЛОЖЕНА за разглеждане на
следващо заседание на Общински съвет.

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 48/23 април 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 48

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 април 2019 година

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински
фонд „Подпомагане на родители на новородени или осиновени деца от Община град
Добрич“.

След обсъжданията, с 16 гласа „ЗА”, 5 гласа „ПРОТИВ” и 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно приемане на Правилник за реда и
условията за работата и устройство на Общински фонд „Подпомагане на родители на
новородени или осиновени деца от Община град Добрич“ НЕ БЕ ПРИЕТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)


