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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 1:

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

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

§1. Изменя се разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 1, като се отменя „…български…” и
се допълва „физическо лице”.

Нова редакция чл. 6, ал. 2, т. 1: „Поне един член от семейството/домакинството е
физическо лице с постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич
пет години без прекъсване.”

§2. Изменя се разпоредбата на чл. 30, т. 1 от Наредбата, като се отменя „…или на
други изключителни обстоятелства…”.

Нова редакция чл. 30, т. 1: „Резервните жилища са предназначени да осигурят
временно жилищна площ, за срок от 6 месеца, но не по-дълъг от 2 години, на лица:

1. чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и
стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване.”

§3. Изменя се разпоредбата на чл. 34, ал. 4 от Наредбата, като се отменя
„…застрашени са от самосрутване…”.

Нова редакция чл. 34, ал. 4: „Не се допуска настаняване в общински резервни
жилища на лица, чиито собствени жилища са станали негодни за използване поради
естествено износване, вредни са в санитарно - хигиенно отношение или загрозяват



средата и поради това, че не могат да се поправят или заздравят, подлежат на
премахване по реда на Закона за устройство на територията.”

§4. Допълва се разпоредбата на чл. 49, ал. 5 от Наредбата, като същата придобива
следния вид:

Нова редакция чл. 49, ал. 5: „Въз основа на решението на Общински съвет,
Кметът на общината издава заповед, която се връчва на заинтересованото лице. В
тримесечен срок от връчване на заповедта се заплащат цената и дължимите местни
данъци, такси и други разноски. При започната процедура по отпускане на банков
кредит, доказана чрез представяне на заявление (искане) за кандидатстване за банков
кредит, срокът за заплащане на цената и дължимите местни данъци, такси и други
разноски е 5 месеца.”

§5. Изменя се разпоредбата на чл. 49, ал. 7 от Наредбата, като същата придобива
следния вид:

Нова редакция чл. 49, ал. 7: „Ако в срока по ал. 5 купувачът не внесе дължимите
суми, се счита, че той се е отказал от покупко-продажбата и преписката се прекратява.”

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

3. 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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Промяна предназначението на част от резервен фонд общински жилища и
определянето им като жилища за настаняване на граждани с установени жилищни
нужди. Промяна на част от жилищният фонд за настаняване под наем на граждани с
установени жилищни нужди и определянето им като жилища от фонд-резервен и фонд-
ведомствен по реда на НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, приета с
Решение № 24-4 от 19.09.2017 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и дом. с
Решение № 32-1 от 27.03.2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 2:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.
42, ал. 2 от ЗОС, и чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване
на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от
общинския жилищен фонд на Община град Добрич, променя предназначението на
долуизброените жилища, съобразно потребностите на общината:

І. От резервни жилища в жилища за настаняване под наем на граждани с
установени жилищни нужди, следните:

- Апартамент № 32, ет. 7, вх. Б, бл. 12, бул. „Добричка епопея“ със застроена
площ 70,19 кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.622.1055.1.67 по КК на град Добрич. Акт за общинска собственост №
4346/01.07.2009 г.

- Апартамент №  33,  ет. 7, вх. Б, № 12, бул. „Добричка епопея“ със застроена
площ 70,19 кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.622.1055.1.68 по КК на град Добрич. Акт за общинска собственост №
4347/01.07.2009 г.

- Апартамент № 2, ет. 1, вх. А, № 42, бул. „25-ти септември“ със застроена площ
54,90 кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.625.526.1.2 по КК на град Добрич. Акт за общинска собственост №
5131/16.12.2014 г.

- Апартамент № 40, ет. 8, № 18, бул. „25-ти септември“ със застроена площ 45,22
кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.615.3122.1.40 по КК на град Добрич. Акт за общинска собственост №
4352/06.07.2009 г.



- Апартамент № 10, ет. 4, вх. Б,  № 8, ж.к. „Балик“ със застроена площ 46,29
кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.619.216.6.27
по КК на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4457/05.10.2009 г.

- Апартамент № 30, ет. 8, вх. Г, № 7, ж.к. „Балик“ със застроена площ 49,30 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.619.481.10.126 по
КК на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4425/14.09.2009 г.

- Апартамент № 5, ет. 2, вх. Б, № 71, ж.к. „Строител“ със застроена площ 59,14
кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.612.69.3.23
по КК на град Добрич. Акт за общинска собственост № 2474/13.05.2004 г.

- Апартамент 106, ет. 1, Бл. 1, Студентско общежитие, с полезна площ 26,4 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.606.1133.1 по КК
на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4071/02.07.2008 г. – на цялата сграда.

- Апартамент 310, ет. 3, Бл. 1, Студентско общежитие, с полезна площ 26,4 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.606.1133.1 по КК
на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4071/02.07.2008 г. – на цялата сграда.

ІІ. От жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни
нужди в резервни, следните:

- Апартамент 117, ет. 1, Бл. 1, Студентско общежитие, с полезна площ 26,4 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.606.1133.1 по КК
на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4071/02.07.2008 г. – на цялата сграда.

- Апартамент 312, ет. 3, Бл. 1, Студентско общежитие, с полезна площ 26,4 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.606.1133.1 по КК
на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4071/02.07.2008 г. – на цялата сграда.

- Апартамент 207, ет. 2, Бл. 1, Студентско общежитие, с полезна площ 27,5 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.606.1133.1 по КК
на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4071/02.07.2008 г. – на цялата сграда.

- Апартамент 709, ет. 7, Бл. 1, Студентско общежитие, с полезна площ 52,8 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.606.1133.1 по КК
на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4071/02.07.2008 г. – на цялата сграда.

- Апартамент 28, ет. 7, вх. А, Бл. 2, Студентско общежитие, с полезна площ 51,8
кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.606.1131.11по КК на град Добрич. Акт за общинска собственост №
1630/05.09.2001 г. – на цялата сграда.

- Апартамент 18, ет. 3, вх. Б, Бл. 2, Студентско общежитие, с полезна площ 54,6
кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.606.1131.11
по КК на град Добрич. Акт за общинска собственост № 1630/05.09.2001 г. – на цялата
сграда.



- Апартамент 43, ет. 7, вх. Б, Бл. 2, Студентско общежитие, с полезна площ 54,6
кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.606.1131.11
по КК на град Добрич. Акт за общинска собственост № 1630/05.09.2001 г. – на цялата
сграда.

- Апартамент 113, ет. 17, № 59, бул, „Русия“ с полезна площ 70,32 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.614.2803.1.113 по
КК на град Добрич. Акт за общинска собственост № 442/24.11.1997 г.

- Апартамент 2, ет. 1, вх. А, № 58, ж.к. „Строител“, с полезна площ 87,32 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.612.57.2.2 по КК
на град Добрич. Акт за общинска собственост № 932/27.11.1998 г.

ІІІ. От жилища за настаняване под наем на граждани с установени
жилищни нужди във ведомствени, следните:

- Апартамент 2, ет. 1, вх. Г, № 8, ул. „Оп. Димитър Ковачев“ с полезна площ
40,90 кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.614.87.3.61 по КК на град Добрич. Акт за общинска собственост №
2754/28.04.2005 г.

- Апартамент 102, ет. 15, № 57, бул. „Русия“, с полезна площ 60,94 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.614.2802.1.105 по
КК на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4834/09.07.2012 г.

- Апартамент 2, ет. 1, вх. Б, № 20, ж.к. „Дружба“, с полезна площ 45.79 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.620.1.12.5 по КК
на град Добрич. Акт за общинска собственост № 542/14.01.1998 г.

- Апартамент 24, ет. 8, вх. В, № 20, ж.к. „Дружба“, с полезна площ 60,31 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.620.1.12.135 по
КК на град Добрич. Акт за общинска собственост № 550/16.01.1998 г.

ІІ. След така извършената промяна, Общински съвет град Добрич на основание
чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата, приема списъци на общински жилища, съгласно
Приложение 1, 2, 3 и 4 за определяне броя, вида и местонахождението на всяка от
групите.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
Проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион
Меджидия – Добрич“ ROBG439“, Договор за финансиране № 39246/04.04.2018 г. по
програма „Интеррег V-А Румъния – България“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 3:

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 от бюджета на
Община град Добрич по Проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в
трансграничния регион Меджидия – Добрич“ ROBG439“, Договор за финансиране №
39246/04.04.2018 г. по програма „Интеррег V-А Румъния – България“ в размер до
TBGN 5702 (пет милиона седемстотин и две хиляди) лева, с цел разплащане на разходи
по изпълнение на проекта.

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на искания за
плащане от Управляващия орган на програмата.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 32; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
Проект „Обучения и заетост“ Компонент II, съгласно договор за осигуряване на заетост
№ ОЗ-ХУ-03-13-3009#9/11.04.2019 г., проект BGО5М90РО01-1.010-0001 „Обучения и
заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 4:

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 от бюджета на
Община град Добрич по Проект „Обучения и заетост“ Компонент II, съгласно договор
за осигуряване на заетост № ОЗ-ХУ-03-13-3009#9/11.04.2019 г., проект
BGО5М90РО01-1.010-0001 „Обучения и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ в размер до 5 800,00 (пет хиляди и осемстотин) лева, с цел
разплащане на разходи по изпълнение на проекта.

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на искания за
плащане от Агенция по заетостта.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 32; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
Проект „NETWORKING IN PRESERVING THE FIRST WORLD WAR
MULTICULTURAL HERITAGE IN THE DANUBE COUNTRIES” DTP1-1-311-2.2 с
акроним NETWORLD, Договор за безвъзмездна помощ № РД-02-29-100/20.04.2017 г.,
по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 5:

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 от бюджета на
Община град Добрич по Проект „NETWORKING IN PRESERVING THE FIRST
WORLD WAR MULTICULTURAL HERITAGE IN THE DANUBE COUNTRIES” DTP1-
1-311-2.2 с акроним NETWORLD, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № РД-02-29-100/20.04.2017 г. по Оперативна програма за
транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 в размер до 6 800,00 (шест
хиляди и осемстотин) лева, с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта.

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на искания за
плащане от Управляващия орган на програмата.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 32; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
Проект „2018-2-RO01-KA205-049892 “mAPP my Europe” с акроним mAPP, съгласно
Партньорско споразумение № 7/9.11.2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 6:

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 от бюджета на
Община град Добрич по Проект „2018-2-RO01-KA205-049892 “mAPP my Europe” с
акроним mAPP, съгласно Партньорско споразумение № 7/9.11.2018 г. в размер до
6 000, 00 (шест хиляди) лева, с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта.

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на искания за
плащане от Управляващия орган на програмата.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 32; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Актуализация на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич за 2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 7:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 4 от Правилника за организация на работата на Консултативния съвет по
въпросите на туризма на територията на Община град Добрич, актуализира
Програмата за развитие на туризма за 2019 г., като в Раздел 2. „Рекламна дейност“
бъдат планирани 5600 лева за информационно и рекламно обслужване.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 30; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 г. на
Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 8:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298/17.12.2003 г. на
Министерски съвет (обн. ДВ бр.111/22.12.2003 г., посл. изм. ДВ бр. 36/03.05.2019 г.),
приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019  г. на
Община град Добрич, съгласно Приложение № 1.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

П Р О Г Р А М А

Н А  М Е Р К И Т Е  З А  З А К Р И Л А  Н А  Д Е Ц А С  И З Я В Е Н И  Д А Р Б И

П Р Е З   2 0 1 9   Г О Д И Н А Н А О Б Щ И Н А Г Р А Д Д О Б Р И Ч

Настоящата програма е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД),
приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г. (обн. ДВ бр. 111 от 22.12.2003 г., посл. изм. ДВ
бр. 36 от 03.05.2019 г.), в съответствие с чл. 5а, т. 1, 2 и 3 от Закона за закрила на детето
и Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби  от държавни, общински и
частни училища през 2019  г., приета  от  Министерски съвет с Постановление №
97/25.04.2019 г., обн. ДВ бр.36/03.05.2019 г.

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

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

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

Мерките за закрила на деца с изявени дарби, приети с Общинската програма,
извън мерките по чл. 11, ал. 1 от НУРОЗДИД се финансират от общинския бюджет.

Право на закрила по тези мерки има всяко дете с изявени дарби в областта на
науката, изкуството или спорта, класирано до навършване на 18-годишна възраст на
национален или международен конкурс, олимпиада или състезание.

II. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С

ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
1. За ученици от общински училища на територията на град Добрич, искане

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

2.   За ученици от държавни и частни училища на територията на град Добрич,
искане за закрила на деца с изявени дарби се подава до Министъра на културата,
Министъра на образованието и науката, Министъра на младежта и спорта.

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



4. Документите по т. 1 и т. 3 се подават в деловодството на Община град
Добрич в едномесечен срок от възникване на основанието за предоставяне на закрила.
При пропускане на този срок по обективни причини, ученикът не губи правото си на
стипендия или еднократно финансово подпомагане, в случай че заяви искането си в
рамките на календарната година.

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

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

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

8. Освен по т. 7 от настоящата Програма, всеки ученик има право и на
еднократно финансово подпомагане от мерките от Раздел II на Общинската програма,
което да е в различна област от получената стипендия – наука, изкуство, спорт или от
различни състезания.



Раздел I

ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КМЕТА

НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.  5,  т. 2 от
НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА

ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

(Приета с ПМС №298/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 36/03.05.2019 г.)

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

Ученик от общинско училище, класиран
индивидуално до навършване на 18 години през
2019 г.  на първо, второ или трето място на
национален или международен конкурс,
олимпиада или състезание в областта на науката,
изкуството и спорта, включени в  Националната
програма за 2019 г. по чл. 11, ал. 1 от НУРОЗДИД.

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

Ученик от общинско училище, представил служебна
бележка от организатора за включване в курс за
обучение и документ за  класиране на първо, второ
или трето място на национален или международен
конкурс, олимпиада или състезание, в областта на
изкуството, науката или спорта, включени в
Националната програма  за 2019 г.

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

Ученик от общинско училище, представил служебна
бележка от организатора за участие в пленер,
обучителен или тренировъчен лагер, класиран на
първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада
или състезание, в областта на изкуството, науката
или спорта, включени в Националната програма за
2019 г.

1.3. Подпомагане за участие в национални и
международни конкурси, олимпиади и състезания,
включени в програмата по чл. 11, ал. 1 за 2019  г.

Ученик от общинско училище, класиран на първо,
второ или трето място на конкурс, олимпиада или
състезание в областта на изкуството, науката и
спорта, включени в Националната програма за 2019
г., представило документи за класиране.

2. Подпомагане за участие в подготвителни
курсове и/или индивидуална подготовка за
постъпване в спортни училища или в училища по
изкуствата по чл. 9, т. 2 от НУРОЗДИД.

Ученик от общинско училище, класиран на първо,
второ и трето място на конкурс, олимпиада или
състезание в областта на изкуството или спорта на
общинско,  регионално,  национално или
международно равнище за 2019  г., предоставило
документи по чл. 15, ал. 4 и ал. 5 от НУРОЗДИД.

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

Ученик от VIII до XII клас от общинско училище,
който до навършване на 18 години е класиран
индивидуално през 2019 г. на първо, второ или трето
място на национален или международен конкурс,
олимпиада или състезание, включени в
Националната програма за  2019 г. съгласно чл.11,
ал.1 от НУРОЗДИД.



Раздел II

ДРУГИ МЕРКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ

КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

МЕРКИ ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ ФИНАНСИРАНЕ

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

1. Ученик до 18-годишна възраст от
общинско училище, класиран
индивидуално на първо, второ или трето
място на национален или международен
конкурс, олимпиада или състезание,
включени в Националната програма за
2019 г., когато възрастовата група не се
подпомага със стипендия, съгласно
разпоредбите на НУРОЗДИД.

2. Ученик до 18-годишна възраст от
общинско училище, класиран на първо,
второ или трето място на конкурс,
олимпиада или състезание в областта на
изкуството, науката или спорта на
общинско, областно, регионално,
национално или международно равнище
през 2019 г.

I  място – до 160 лева

II място – до 130 лева

III място – до 100 лева

Забележка:

1. Финансирането на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби
през 2019 г. на Община град Добрич се осъществява от:

- Раздел I, т. 1 и 2 и  Раздел II - средства от общинския бюджет в размер на 5
000 (пет хиляди) лева, съгласно Решение № 45-8/29.01.2019 г. на Общински съвет град
Добрич;

- Раздел I, т. 3 - средства от държавния бюджет.

2.  За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на Програмата,
Експертно - консултативната комисия приема решение за финансово подпомагане в
рамките на осигурените средства.

Настоящата Програма е приета с Решение № 49-8 от 28.05.2019 г. на Общински
съвет град Добрич.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 9:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 196, ал. 3 от
Закона за предучилищното и училищното образование, приема Анализ на
потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община
град Добрич, съгласно Приложение № 1.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект за Частично изменение на Общ устройствен план
на Община (ЧИ на ОУПО) град Добрич за УПИ XIII-за „Обществено и делово
обслужване” и УПИ XIV за „Озеленяване” в кв. 1267 на ЖК „Север 2” град Добрич  и
даване съгласие по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване проект на
изменение на ПУП-ПРЗ.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 10:

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

1. Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град
Добрич с обхват УПИ XIII за „Обществено и делово обслужване” и УПИ XIV за
„Озеленяване” в кв. 1267 на ЖК „Север 2” за промяна от „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНСОСТИ“ в за „ЖИЛИЩНА ЗОНА ЗА
СРЕДНОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ, с устройствени показатели: П. застр. от 25 до
70%, Кинт от 1,0 до 2,0, П озел. от 30 до 50%.

2. Дава съгласие на Кмета на Община град Добрич да разреши изработване на
проект на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за
УПИ XIII за „ОДО” и УПИ XIV за „Озеленяване” в кв. 1267 на ЖК „Север 2” (отредени
за ПИ 72624.607.1119 по действащата КК) и УПИ-I за „ЖС и ОДО“, както следва:

- От УПИ XIII за „ОДО” и УПИ XIV за „Озеленяване” в кв. 1267 да се образува
нов УПИ за „ЖС“, като улично-регулационната линия максимално се съобрази с
имотната граница към проектната улица, при което в обхвата на разработката се
включва и УПИ-I за „ЖС и ОДО“;

- В новия УПИ да се предвиди ново, средно (Н до 15 м), свободно основно
жилищно застрояване, указано в задължителни и ограничителни линии на нормативно
определените отстояния от регулационните граници и при съобразяване с наличната
подземна инфраструктура, с устройствени показатели при Н до 15.0 м, Пл. на застр.
мак. 70%, Кинт. до 2.0 и Пл. на озел. мин. 30%, с едноетажна част свързана с УПИ XII-
986 за „ОДО“.



Частичното изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич
да се съгласува с РИОСВ Варна при внасянето му за процедиране и одобряване.

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

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 планови и в PDF формат.

3. 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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.517 в местност „Гаази баба“, землище на град
Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 11:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.517 в местност „Гаази баба“,, землище
на град Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“, с ново,
ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м от границата към пътя и
на нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени
показатели: Плътност на застрояване до 40%, Кинт до 0,8, Плътност на озеленяване
мин. 60% и 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” - 30; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.426 в местност „Гаази баба“, землище на град
Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 12:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план
– План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.426 в местност „Гаази баба“,
землище на град Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“,
с ново, ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на 1,5 м от границата към
пътя и на нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени
показатели: Плътност на застрояване до 40%, Кинт до 0,8, Плътност на озеленяване
мин. 60% и 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” - 24; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 49/28 май 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 49
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 май 2019 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 13:

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

- Поземлен имот с идентификатор 72624.614.9055 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-14-08-943/23.08.2011 г. на Началника на СГКК –
Добрич, идентичен с УПИ VІІ в кв. 529, предвиден „За комплексно обществено обслужване“ по
Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ на град Добрич, одобрен със Заповед № 986/30.09.1996 г. на
Кмета на Община град Добрич, с площ 400,00 (четиристотин) кв. м, находящ се на ул. „Осъм“
в град Добрич, актуван с АОС № 4700/26.09.2011 г., вписан под № 101, том ХХVІ, вх. рег. №
9661/28.09.2011 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 52 500,00
(петдесет и две хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота 9
000,00 (девет хиляди) лева.

- Поземлен имот с идентификатор 72624.614.9056 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-14-08-943/23.08.2011 г. на Началника на СГКК –
Добрич, идентичен с УПИ VІІІ в кв. 529, предвиден „За комплексно обществено обслужване“
по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ на град Добрич, одобрен със Заповед № 986/30.09.1996
г. на Кмета на Община град Добрич, с площ 412,00 (четиристотин и дванадесет) кв. м,
находящ се на ул. „Осъм“ в град Добрич, актуван с АОС № 4701/26.09.2011 г., вписан под №
94, том ХХVІ, вх. рег. № 9640/28.09.2011 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална
тръжна цена: 54 100,00 (петдесет и четири хиляди и сто) лева, без включен ДДС. Данъчната
оценка на имота 9 270,00 (девет хиляди двеста и седемдесет) 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” - 32; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 14:

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

1. Апартамент № 6 със застроена площ 66,65 (шестдесет и шест цяло шестдесет и
пет стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.612.68.3.24 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, шест,
осем, точка, три, точка, две, четири) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК
Строител, бл. 73, вх. Б, ет. 2, ведно с избено помещение № 6 с площ 5.76 (пет цяло
седемдесет и шест стотни) кв.м на Снежана Костадинова Денчева за сумата от 31 500
(тридесет и една хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 12 608,80 лева (дванадесет хиляди шестстотин и осем лева и осемдесет
стотинки).

2. Апартамент № 13 със застроена площ 46,57 (четиридесет и шест цяло петдесет
и седем стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.619.560.1.13 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет,
шест, нула, точка, едно, точка,  едно, три) по КККР на град Добрич, находящ се по ЖК
Балик бл. 15, вх. А, ет. 4, ведно с избено помещение № 13 с площ 2,75 (две цяло
седемдесет и пет стотни) кв.м на Ивелина Колева Христова за сумата от 23 500
(двадесет и три хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 8 014,60 лева (осем хиляди и четиринадесет лева и шестдесет стотинки).

3. Апартамент № 1 със застроена площ 63,54 (шестдесет и три цяло петдесет и
четири стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.618.104.4.103 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно,
нула, четири, точка, четири, точка, едно, нула, три) по КККР на град Добрич, находящ
се в ЖК Балик, бл. 55, вх. Е, ет. 1, ведно с избено помещение № 1 с площ 6.05 (шест
цяло и пет стотни) кв.м на Наджие Халил Реджеб за сумата от 30 500 (тридесет хиляди
и петстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 9 110,20 лева (девет
хиляди сто и десет лева и двадесет стотинки).



4. Апартамент № 89 със застроена площ 62,92 (шестдесет и две цяло деветдесет и
две стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.614.3230.1.89 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка,
три, две, три, нула, точка, едно, точка, осем, девет) по КККР на град Добрич, находящ
се по бул. „Русия“, бл. 53, ет. 15, ведно с избено помещение № 27-ІІ с площ 3.03 (три
цяло и три стотни) кв.м на Тодор Балчев Тодоров за сумата от 37 600 (тридесет и седем
хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 19 320,50
лева (деветнадесет хиляди триста и двадесет лева и петдесет стотинки).

5. Апартамент № 3 със застроена площ 68,40 (шестдесет и осем цяло и
четиридесет стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72624.619.211.1.37 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно,
девет, точка, две, едно, едно, точка, едно, точка, три, седем) по КККР на град Добрич,
находящ се в ЖК Балик, бл. 24, вх. В, ет. 1, ведно с избено помещение № 3 с площ 2.74
(две цяло седемдесет и четири стотни) кв.м на Христо Петров Иванов за сумата от
33 800 (тридесет и три хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка
на имота е 10 831,10 лева (десет хиляди осемстотин тридесет и един лева и десет
стотинки).

6. Апартамент № 10 със застроена площ 63,53 (шестдесет и три цяло петдесет и
три стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.619.221.8.10 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две,
две, едно, точка, осем, точка, едно, нула) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК
Балик, бл. 53, вх. А, ет. 4, ведно с избено помещение № 10 с площ 2.52 (две цяло
петдесет и две стотни) кв.м на Теодора Петрова Петкова за сумата от 30 300 (тридесет
хиляди и триста) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 11 280,60 лева
(единадесет хиляди двеста и осемдесет лева и шестдесет стотинки).

7. Апартамент № 89 със застроена площ 62,92 (шестдесет и две цяло деветдесет и
две стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.614.3238.1.54 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка,
три, две, три, нула, точка, едно, точка, пет, четири) по КККР на град Добрич, находящ
се по бул. „Русия“, бл. 49, ет. 8, ведно с избено помещение № 17-І с площ 3.06 (три цяло
и шест стотни) кв.м на Исмидар Исмет Мустафа за сумата от 37 600 (тридесет и седем
хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 19 323,20
лева (деветнадесет хиляди триста двадесет и три лева и двадесет стотинки).

8. Апартамент № 1 със застроена площ 66,65 (шестдесет и шест цяло шестдесет и
пет стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.612.68.3.19 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, шест,
осем, точка, три, точка, едно, девет) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК
Строител, бл. 73, вх. Б, ет. 1, ведно с избено помещение № 1 с площ 5.78 (пет цяло
седемдесет и осем стотни) кв.м на Синай Урхан Мехмед за сумата от 30 600 (тридесет
хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 11 580,50
лв. (единадесет хиляди петстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки).

9. Апартамент № 24 със застроена площ 61,67 (шестдесет и едно цяло шестдесет и
седем стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.612.254.2.24 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, две,
пет, четири, точка, две, точка, две, четири) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК
Иглика, № 2, вх. А, ет. 8, ведно с избено помещение № 3 с площ 2.60 (две цяло и



шестдесет стотни) кв.м на Перихан Исмаил Алиш за сумата от 28 300 (двадесет и осем
хиляди и триста) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 9 332,90 лева
(девет хиляди триста тридесет и два лева и деветдесет стотинки).

10. Апартамент № 10 със застроена площ 46,30 (четиридесет и шест цяло и
тридесет стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.615.3629.1.37 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три,
шест, две, девет, точка, едно, точка, три, седем) по КККР на град Добрич, находящ се в
ЖК Дружба бл. 31, вх. Б, ет. 4, ведно с избено помещение № 22 с площ 3,82 (три цяло
осемдесет и две стотни) кв.м на Костадинка Николова Радева за сумата от 31 500
(тридесет и една хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 11 167,10 лева (единадесет хиляди сто шестдесет и седем лева и десет
стотинки).

11. Апартамент № 12 със застроена площ 71,24 (седемдесет и едно цяло и двадесет
и четири стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.615.3629.1.48 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три,
шест, две, девет, точка, едно, точка, четири, осем) по КККР на град Добрич, находящ се
в ЖК Дружба бл. 31, вх. Б, ет. 5, ведно с избено помещение № 17 с площ 4,30 (четири
цяло и тридесет стотни) кв.м на Красимира Георгиева Иванова за сумата от 43 700
(четиридесет и три хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 17 071,00 лева (седемнадесет хиляди седемдесет и един лева).

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

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 32; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 49/28 май 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 49
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 май 2019 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.5495 по КККР на град
Добрич, находящ се на ул. „Черноризец Храбър“ № 7.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 15:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година в част
ІІ. Обхват и съдържание на програмата, точка 7. Прекратяване на съсобственост с
дворно място с площ 40.00 кв.м, представляващо 40/160 кв.м в идеални части от
поземлен имот с идентификатор 72624.622.5495 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Черноризец Храбър“ № 7.

II. 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 Пламен Василев Марев, чрез продажба частта на Общината, а именно дворно
място с площ 40.00 кв.м, представляващо 40/160 кв.м в идеални части от поземлен имот
с идентификатор 72624.622.5495 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
град Добрич,  находящ се на ул. „Черноризец Храбър“ № 7, за сумата от 3 800.00 (три
хиляди и осемстотин) лева или 95.00 лв./кв.м, без включен ДДС.

Данъчната оценка на частта на общината е 1 386.00 (Хиляда триста осемдесет и
шест) лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост - „Кожухарска
работилница” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 16:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска
собственост - „Кожухарска работилница” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич без
промяна, със запазено предназначение „Кожухарска работилница” с площ 30,85 кв.м, с
начална тръжна цена 67,25 лева на месец и 20 % ДДС за срок от 5 (пет) години.

Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС № 2137 от
21.04.2003 г.

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

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 29; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост за поставяне на
Витрина за сладолед.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 17:

І. 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 година в част ІІ. ОБХВАТ И
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, точка 2. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, подточка
2.1. ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, ОБЕКТИ И ВЕЩИ със следните имоти за отдаване под
наем:

1. Част от общински имот за поставяне на хладилна витрина (фризер, автомат,
машина) за сладолед по одобрен модел по ул. „Димитър Петков“ пред поземлен имот
72624.625.139 (бивша стоматологична поликлиника) с площ 4,00 кв.м.

2. Част от общински имот за поставяне на хладилна витрина (фризер, автомат,
машина) за сладолед по одобрен модел по бул. „25-ти септември“ на север от УПИ І,
кв. 117 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич (до кафе „Калисто“) с площ 4.00 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 имоти, публична общинска собственост:

1. Част от общински имот за поставяне на хладилна витрина (фризер, автомат,
машина) за сладолед по одобрен модел по ул. „Димитър Петков“ пред поземлен имот
72624.625.139 (бивша стоматологична поликлиника), съгласно скица и виза от главния
архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ, с площ 4,00 кв.м, с
начална тръжна цена 59,68 месечно без ДДС за срок от 5 (пет) години.

2. Част от общински имот за поставяне на хладилна витрина (фризер, автомат,
машина) за сладолед по одобрен модел по бул. „25-ти септември“, на север от УПИ І,
кв. 117 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич (до кафе „Калисто“), съгласно скица и виза
от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ, с площ 4,00
кв.м с начална тръжна цена 59,68 лева месечно без ДДС за срок от 5 (пет) години.



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

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 31; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и
опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 18:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 22 от Закона за
управление на отпадъците, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния
кодекс:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и
опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град
Добрич, както следва:

§ 1. Чл. 2, ал. 3  се изменя така:
„Чл. 2. (3) Дейностите по третиране на отпадъци се извършват от лица, които

притежават съответните документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО)”

§ 2. В чл. 6:
а) Ал. 1 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Собствениците, ползвателите и/или обитателите на самостоятелни

обекти или на части от тях в сградите в режим на етажна собственост са длъжни да
почистват и поддържат площите в границите на урегулирания поземлен имот (УПИ)
към съответната сграда.“;

б) Ал. 2 се отменя;
в) Ал. 3 се изменя така:
„Чл. 6. (3) Скица-извадка с площта и границите на УПИ за съответната сграда се

предоставя безвъзмездно от Община град Добрич.”

§ 3. В чл. 10, т. 6 думите „Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене
на публични регистри“ се заменят с  „Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците,
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публични регистри“.



§ 4. Чл. 14, т. 1  се изменя така:
„1. Притежават съответните документи, издадени по реда на ЗУО”.

§ 5. В чл. 21:
а) Ал. 1 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Дейностите по събиране, съхраняване, разкомплектоване,

преработване и/или обезвреждане на изоставени и ИУМПС (съгласно Наредба за
излезлите от употреба моторни превозни средства и Закона за движение по
пътищата), компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица,
притежаващи съответните документи по чл. 35 от ЗУО.“;

б) В ал. 2, думите „Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от
моторни превозни средства“ се заменят с думите „Наредба за излезлите от употреба
моторни превозни средства“.

§ 6. В чл. 22, ал. 6 думата „разрешително“ се заменя със „съответните
документи“.

§ 7. В чл. 23, т. 2 думите „Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публични регистри“ се заменят с „Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както
и реда за водене на публични регистри“.

§ 8. В чл. 25 думата „разрешителен“ се премахва.

§ 9. Чл. 32 се изменя така:
„Чл. 32. Лицата, при чиято дейност се образуват СО, и/или лицата, които

третират СО, прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при управлението им:
1. предотвратяване на образуването им;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране на СО;
4. оползотворяване в обратни насипи;
5. изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали,

които се използват като гориво;
6. обезвреждане на СО“.

§ 10. В чл. 34:
а) Ал. 1 се изменя така:

„Чл. 34. (1) Строителните отпадъци се транспортират от лица, които
притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО и на които е издадено  направление с
определен маршрут за транспортиране и изисквания за транспортните средства към
Наредбата.“;

б) Ал. 2 се изменя така:
„Чл. 34. (2) Направлението по ал. 1 се издава от Кмета на Община град Добрич

или определени от него длъжностни лица, след заплащане на първоначална такса за 1
тон отпадъци и/или земни маси, определена съгласно Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите в Община град Добрич.“;

в) Ал. 6 се отменя.
г) В ал. 7 думите „копие от документ за регистрация“ се заменят с „копие от

съответния документ“.



§ 11. В чл. 43 думите „от 100“ и „от 500“ се премахват.

§ 12. В чл. 44, ал. 1:

а) размерът на административното наказание в т. 52 се изменя така:

точка НАРУШЕНИЕ

Размер на
санкцията за

физическо лице
в лева

Размер на
имуществена

санкция за
юридическо

лице или
едноличен
търговец в

лева

52.

Замърсяването на местата за обществено
ползване с животински фекалии - след
дефекация собственикът на животното е длъжен
да почисти замърсеното място

10-50

б) размерът на административното наказание в т. 55 се изменя така:

55.
Изваждането на отпадъци от съдовете за БО или
за ООп, освен на лицата, на които е възложено
тяхното обслужване

10-50

в) нарушението в т. 62 - т. 70  се изменя така:

62.
Нарушение на чл. 2, ал. 2 от Наредбата или
изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и
неконтролирано обезвреждане на отпадъци

1800-2000

63.

Непредоставяне на документи относно отчета и
информацията за управление на дейностите по
отпадъците, съгласно изискванията на чл. 2, ал.
4, т. 5 от Наредбата

300-500

64.

Нарушение на разпоредбите на чл. 10 от
Наредбата относно събирането и
транспортирането на БО за оползотворяване
и/или обезвреждане само на определените от
Община град Добрич депа или на други
инсталации и съоръжения

1200-2000

65.
Нарушение на изискванията на чл. 14 от
Наредбата за въвеждане на система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки

1200-2000



66.
Третиране и/или транспортиране на строителни
отпадъци без направление с определен маршрут
или без съответния документ по чл. 35 от ЗУО

500-1000

67.
Нерегламентирано изгаряне или извършване
друга форма на нерегламентирано обезвреждане
на битови отпадъци

20-50 500-1000

68. Нарушение на разпоредбите на чл. 2, ал. 4 от
Наредбата 50-500 1500-2000

69. Нарушение на разпоредбите на чл. 7 от
Наредбата 50-500 1500-2000

70. Нарушение разпоредбите на чл. 15 от Наредбата 50-500 1500-2 000

г) нарушението в т. 72 - т. 77  се изменя така:

72.

Извършва продажба на акумулатори без да
прилага към гаранционната карта списък на
лицата, притежаващи съответния документ по
чл. 35 от ЗУО за събиране на негодни за
употреба акумулатори

500-1000

73.

Не предприема необходимите мерки за
осигуряване на разделно събиране и третиране
на пусканите от него на пазара батерии и
акумулатори

800-1000

74.
Поставя негодни за употреба батерии и
акумулатори в съдове за битови отпадъци или ги
смесва с други отпадъци

800-1000

75.
Изхвърля негодни за употреба акумулатори на
неразрешени за това места и/или излива
електролит от тях

800-1000

76.

Събира и съхранява негодни за употреба
акумулатори без електролит в събирателните
пунктове в количество, превишаващо 5% от
общото количество събрани акумулатори

800-1000

77. Нарушава разпоредбите на чл. 19 от Наредбата 800-1000



д) нарушението в т. 82 - т. 83  се изменя така:

82. Нарушение на разпоредбите на чл. 23 от
Наредбата 3500-5000

83. Нарушение на разпоредбите на чл. 25 и чл. 26 от
Наредбата 3500-5000

§ 13. В чл. 46 думите „административно-наказателни постановления“ се
заменят с „административно-наказателни производства“.

§ 14. Навсякъде в Наредбата думите „РУП“ се заменят с „РУ на МВР“.

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

„§1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване
на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич,
влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на
територията на общината.“

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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 49/28 май 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 49
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 май 2019 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2018 г. на „Комуналефект” ЕООД в ликвидация, ЕИК
000840182.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 19:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 270, ал. 2 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, 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 г. на „Комуналефект” ЕООД в
ликвидация.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с  чл. 270, ал. 2 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1,
т. 13 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 г. ликвидатора на
„Комуналефект” ЕООД в ликвидация.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 266, ал. 2 от Търговския Закон и чл. 15, ал. 2, т. 3 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, взема решение за удължаване срока на
ликвидация на „Комуналефект” ЕООД до края на 2019 година.

4. 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)

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 49/28 май 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 49
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 май 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне правомощията на представителя на Oбщината в Oбщото събрание на
акционерите на „Център за бизнес и култура“ АД, ЕИК 834023049.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 20:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 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 „Център за бизнес и култура” АД Добрич, на основание
Решение № 4-28/28.01.2016 г., на ОбС град Добрич, а в случай на служебна
ангажираност да определи упълномощен представител, да присъства и да гласува на
свиканото заседание на 30.05.2019 г. по следният начин:

- По т.1 приема Годишен доклад за дейността на дружеството през 2018 г.
- По т.2 приема Доклад на дипломиран експерт-счетоводител за резултатите от

одиторската проверка за 2018 г.
- По т.3 приема Годишния счетоводен отчет за 2018 г.
- По т.4 приема решение за разпределение на печалбата за 2018 г..
- По т.5 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за

дейността им през 2018 г.
- По т.6 приема избор на експерт-счетоводител за 2019 г.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 25; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 7.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 49/28 май 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 49
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 май 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване на съгласие на „Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД град
Добрич, ЕИК: 124140855 за закупуване на дълготрайни материални активи.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 21:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
и чл. 15, ал. 1, т. 15 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и сдруженията по
ЗЮЛНЦ:

1. Дава съгласие „Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД град
Добрич, ЕИК:124140855 да закупи следните дълготрайни материални активи и
извършване на следните дейности:
 Медицинска апаратура: Физиотерапевтично медицинско оборудване за нуждите

на сектор „Физиотерапия и рехабилитация“, Ехограф за нефрологичен кабинет;
Авторефрактометър и Безконтактен тонометър с Пахиметър за очен сектор,
Хематологичен анализатор за нуждите на клинична лаборатория, с обща прогнозна
стойност до 55 000 лева без включен ДДС;
 Ремонтни дейности: Доставка и монтаж на помпи с допълнителни компоненти

към котелна инсталация; Подмяна на съществуваща дървена дограма с нова PVC, с
включени довършителни дейности; Подмяна на отоплителни тела (радиатори) до 50
броя, с обща прогнозна стойност до 35 000 лева без включен ДДС.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на „Диагностично
консултативен център – I Добрич“ ЕООД  последващите, съгласно закона действия по
изпълнение на решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 49/28 май 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 49
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 май 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане конкурс за
управител на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, ЕИК: 202966915.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 22:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.
32, ал. 1 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 и т. 1 от Приложение № 1
„Ред и условия за провеждане на конкурсите за възлагане на управлението на
еднолични търговски дружества с общинско участие” към същата Наредба:

1. Открива процедура за провеждане на Конкурс за възлагане управлението на
„Градски транспорт Добрич“ ЕООД град Добрич, който да се проведе по изискванията
на 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.

2. Одобрява състав на комисията за подготовка и провеждане на конкурса, както
следва:

Председател: Заместник-кмет на Община град Добрич
Секретар: Служител от Общинска администрация
и членове:
2.1. Божанка Вуцова - Общински съветник от ПК „Бюджет, финанси и данъчна

политика“;
2.2. Иван Тонев - Общински съветник от ПК „Транспорт, инфраструктура и

екология“;
2.3. Правоспособен юрист от Общинска администрация.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

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



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 49/28 май 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 49

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 май 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на
Районен съд – град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 49 – 23:

(изм. с решение № 51-39 от 30.07.2019 г. на Общински съвет град Добрич)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 68 от Закона за
съдебната власт, Общински съвет град Добрич:

I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на
Районен съд – град Добрич и определя правила за провеждането й:

1. Избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите на
кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Добрич и да
проведе изслушване, в състав:

1. Зорница Михайлова – Председател
2. Михаел Игнатов
3. Невена Николова
4. Милко Пенчев
5. Мая Димитрова
6. Десислава Димитрова
7. Иван Колев

2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български
граждани, които отговарят на следните условия:

 Да са на възраст от 21 до 68 години;
 Да имат настоящ адрес в Община град Добрич, която попада в рамките на

съдебния район на Районен съд – град Добрич;
 Да имат завършено най-малко средно образование;
 Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от

реабилитацията;
 Да не страдат от психически заболявания;
 Да не са съдебни заседатели в друг съд;
 Да не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват;



 Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или
организация с политически цели;

 Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се
в съдебния район, за който кандидатстват.

3. (изм. с решение № 51-39 от 30.07.2019 г.) „В срок до 31.08.2019 г. кандидатите за
съдебни заседатели в Районен съд – град Добрич подават в секретариата на Общински
съвет град Добрич следните документи:

 Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обръща за

препоръки;
 Мотивационно писмо;
 Писмено съгласие;
 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди
16 юли 1973 г.

4. Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване
изискванията на чл. 68 и чл. 68а от Закона за съдебната власт и съставя доклад за
протичането му, който се публикува на интернет страницата Община град Добрич, сектор
„Общински съвет“ и се предоставя на Общински съвет град Добрич в 7-дневен срок преди
определянето на кандидатите за съдебни заседатели.

5. Утвърждава образци на следните документи:

 Заявление за кандидатстване - Приложение № 1;
 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ - Приложение № 2;
 Писмено съгласие - Приложение № 3.

II. Възлага на Председателя на Общински съвет град Добрич да публикува
решението на интернет страницата на Община град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 27; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

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



Приложение № 1

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

З А Я В Л Е Н И Е

Долуподписаният/та/..............................................................................................................
(собствено,     бащино,     фамилно )

притежаващ /а/ лична карта №.......................... издадена от .....................................
на .................... г., ЕГН ..................................................................................................
с настоящ адрес:.............................................................................................................
..........................................................................................................................................
тел………………………………………….., e-mail: …………………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Желая да бъда избран/а/ за съдебен заседател за съдебния район на Районен съд –
град Добрич. Прилагам документи, с които доказвам съответствието ми с изискванията на
чл. 67 от Закона за съдебната власт:

1. Подробна автобиография;
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване;
4.Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет град Добрич да се

обръща за препоръки;
5.  Мотивационно писмо;
6.  Писмено съгласие;
7.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (за лицата, родени
преди 16 юли 1973 г.)

град ....................................
дата: ................................... Декларатор:



Приложение № 2

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

Долуподписаният/та/...................................................................................................................
(собствено,     бащино,     фамилно )

притежаващ /а/ лична карта №.......................... издадена от ..........................................
на .................... г., ЕГН .......................................................................................................
с настоящ адрес:..................................................................................................................
..............................................................................................................................................
тел………………………………………….., e-mail: ……………………………………

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.    Не съм съдебен заседател в друг съд;
2. Не съм общински съветник от съдебния район, за който кандидатствам;
3.   Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация

с политически цели;
4.   Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните

работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния
район, за който кандидатствам.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за предоставяне на
неверни данни.

град ....................................
дата: ................................... Декларатор:



Приложение № 3

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

П И С М Е Н О  С Ъ Г Л А С И Е

Долуподписаният/та/...............................................................................................................
(собствено,     бащино,     фамилно )

притежаващ /а/ лична карта №.......................... издадена от ......................................
на .................... г., ЕГН ...................................................................................................
с настоящ адрес:..............................................................................................................
...........................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Уведомявам Ви, че съм съгласен/а/ да бъда избран/а/ за СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ
към съдебния район на Районен съд – град Добрич.

град ....................................
дата: ................................... Декларатор:


