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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.; Годишен отчет за
изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 г.; Информация за
показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси на „Център за психично
здраве д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД за 2018 г.; Годишен отчет за състоянието на
общинския дълг за 2018 година на Община град Добрич и за динамиката и текущото
състояние на дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и чл. 51 и чл. 52, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община град Добрич, приема:

1. Одитираният годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2018 година, както
следва:

1.1. По прихода – 57 178 878 лева, разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности 36 041 987 лева;
1.1.2. За местни дейности 21 136 891 лева.
1.2. По разхода – 57 178 878 лева, разпределени по функции, дейности и видове

разходи, съгласно Приложения от  № 2 до № 7, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности 36 041 987 лева;
1.2.2. За местни дейности 20 279 814 лева;
1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени

приходи 857 077 лева.
2. Одитния доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на

консолидирания годишен финансов отчет на Община Добрич за 2018 година, съгласно
Приложение № 17.

3. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2018 година, съгласно
Приложения от № 8 до № 11.

4. Отчет на индикативните годишни разчети по отделни проекти, съгласно
Приложения от № 12.1. до № 12.13.



5. Отчет по основните показатели по чл. 14 от ЗПФ на „Център за психично здраве
д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД  за 2018 година, съгласно Приложение № 15.

6. Отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 година и дълга на лицата по
чл. 8а от ЗОД, съгласно Приложение № 16.

ПОИМЕННО 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 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от
Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за
контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” за
полугодието на 2019 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 2:

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, чл. 125,
ал. 4 и чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 48 и чл. 49, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет на Община град Добрич, приема Информация за изпълнението
на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по
чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които
попадат в подсектор „Местно управление” за полугодието на 2019 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 31; „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 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на годишен отчет за 2018 г. на Кмета на Община град Добрич за
изпълнението на включените проекти в „Плана за действие за общинските концесии за
периода 2018 - 2020 г. на Община град Добрич“ и на концесионните договори.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 2, т. 2, чл.
40, ал. 3, т. 4 и чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите, одобрява годишния отчет за 2018
г. на Кмета на Община град Добрич за изпълнението на включените проекти в „Плана
за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. на Община град Добрич“
и на концесионните договори (Приложение № 1).

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 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане изменение и допълнение на Правилник за организацията и реда за ползване
на общинските пазари на територията на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 4:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската
собственост, приема Правилник за организацията и реда за ползване на общинските
пазари на територията на Община град Добрич, съгласно Приложение № 1.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 26; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ГЛАВА ПЪРВА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият Правилник урежда:
1. Предмета и обхвата на дейността на общинските пазари на територията на Община
град Добрич.
2. Реда за ползване на обектите в общинските пазари на територията на Община град
Добрич, които са общинска собственост и са предоставени за ползване и стопанисване
на Общинско предприятие „Паркинги и пазари” при Община град Добрич.
3. Видовете такси, наеми и цени нa услуги, начинът за тяхното събиране и редът за
обезпечаването им.
4. Правата и задълженията на ОП „Паркинги и пазари“, като представляващо
собственика - Община град Добрич.
5. Правата и задълженията на търговците, осъществяващи дейност на територията на
общинските пазари.
6. Работно време и пропускателен режим на общинските пазари.
7. Контрол и санкции.
Чл. 2. Основната цел на правилника е да се създадат равноправни условия за
разгръщане на свободната стопанска инициатива на производители и търговци и
осъществяване на лоялна конкуренция между тях.
Чл. 3. Разпоредбите на настоящия Правилник са задължителни за всички визирани в
него лица.

ГЛАВА ВТОРА

II. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ДОБРИЧ

Чл. 4. Общински пазари по смисъла на настоящия правилник представляват отредени
по съответен ред имоти - публична или частна общинска собственост, с определени
граници, оборудвани с необходимата материална база, закрити или открити търговски
площи, павилиони, работни места, терени, магазини за търговия, административни
помещения, санитарни възли и други, които са предоставени за ползване и
стопанисване на ОП „Паркинги и пазари“ и където се извършва търговска дейност от
физически и юридически лица.

Чл. 5. (1) На територията на Община град Добрич, се определят следните постоянно
работещи общински пазари:

1. Централен Кооперативен Пазар (ЦКП);
2. Районни Микропазари, обособени съгласно решение на Общински съвет град

Добрич;



3. Център за базарна търговия (ЦБТ), находящ се на бул. „Русия“ в град Добрич.
(2) Общински пазари могат да се откриват и закриват с решение на Общински съвет,
след предварително проучване и установяване на необходимостта от тях и
възможностите за изграждането им.

Чл. 6. На територията на общинските пазари се извършва само търговска дейност на
дребно, при спазване на допустимия стоков асортимент, съгласно настоящия
правилник.
Чл. 7. Извършването на търговска дейност на територията на общинските пазари се
основава на свободната стопанска инициатива. Цените на стоките се формират
свободно в съответствие с търсенето и предлагането.

ГЛАВА ТРЕТА

ІІІ. РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ИМОТИ, ОБЕКТИ И
СЪOРЪЖЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ

Чл. 8. (1) На територията на общинските пазари се предоставят за ползване и
стопанисване магазини, общински терени за поставяне на временни търговски
павилиони по чл. 56 от ЗУТ, щандове в Централни хали, работни места и терени,
разположени по схеми, приети от ОБЕСУТ и утвърдени от Главния архитект на
Община град Добрич.
(2) Схемите за разположение на обекти и съоръжения за търговия се изготвят и
актуализират съобразно настъпилите промени, по предложение на Директора на ОП
„Паркинги и пазари” до Главния архитект на Община град Добрич.
(3) В периода от 01 май до 30 септември на всяка година, върху свободните терени,
които съгласно схемите са предназначени за търговия с дръвчета е допустимо да се
обособят работни места за извършване на търговска дейност на открито.
(4) Ползватели на обекти на територията на общинските пазари, могат да бъдат
физически и юридически лица - земеделски производители и търговци по смисъла на
Търговския закон.

Чл. 9. (1) Общинските терени за поставяне на временни търговски павилиони по чл. 56
от ЗУТ, както и магазините, павилионите, щандовете, санитарните възли и други
обекти общинска собственост, които се намират на територията на общинските пазари,
се предоставят за ползване след провеждане на публичен търг или конкурс за отдаване
под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество (НРПУРОИ) на Общинa град Добрич.
(2) Сезонните тераси и рекламно – информационните елементи се предоставят за
ползване по реда на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на
преместваеми обекти. Наемните базисни цени се определят съгласно приложение към
наредбата.
(3) Наемната цена на обектите по ал.1 не може да бъде по-ниска от определената в
Приложение № 1 на НРПУРОИ.

Чл. 10. Работните места и терени за търговска дейност на открито на територията на
общинските пазари се предоставят за ползване на производителите и търговците, въз
основа на разрешително за търговска дейност на открито, което се издава от директора
на Общинско предприятие „Паркинги и пазари” при Община град Добрич, или от
упълномощено от него лице.



Чл. 11. На територията на общинските пазари се извършва търговска дейност на
открито, на дребно с:

1. на ЦКП - плодове и зеленчуци в прясно състояние, мед и пчелни продукти,
цветя, семена, посадъчен материал, дръвчета, гъби, билки, подправки и сурови
ядки, сурова млечна царевица, естествени метли и съпътстващи приготвянето на
зимнина стоки – буркани, капачки, отварачки и затварачки за буркани;

2. на районните МП - плодове и зеленчуци в прясно състояние, мед и пчелни
продукти, цветя, семена, посадъчен материал, гъби, билки, подправки и сурови
ядки, сурова млечна царевица, естествени метли и съпътстващи приготвянето на
зимнина стоки – буркани, капачки, отварачки и затварачки за буркани;

3. на ЦБТ - нови и употребявани промишлени стоки – за бита, дрехи и др.;
търговия на дребно с храни (каравана за бързо хранене).

Чл. 12. (1) Търговска дейност на открито на територията на общинските пазари се
извършва въз основа на разрешително за търговска дейност на открито.
(2) За издаване на разрешително за търговска дейност на открито за незаети (свободни)
работни места, се подава заявление по образец от 15-то до 20-то на месеца до директора
на ОП „Паркинги и пазари”, като към него се представят регистрационна и анкетна
карта за земеделски производител, заверени за текущата година (ако лицето е
земеделски производител) – копие (сверява се с оригинала при подаване на
заявлението);
(3) След подаване на заявление длъжностното лице, което го е приело извършва
проверка и осигурява необходимата информация относно вписването на търговеца в
Търговския регистър /ако лицето е вписано в Търговския закон/ и липсата на
задължения към Община град Добрич по чл. 162, ал. 2 от ДОПК. Липсата на
задължения към Община град Добрич е задължително условие за издаване на
разрешително.
(4) Земеделските производители се задължават в срока, определен за съответната
година от Министерство на земеделието, храните и горите, да представят актуалните си
регистрационни карти (копие и оригинал за сверка), заверени за текущата година от
длъжностните лица към ведомството.
(5) Актуална информация за наличието на свободни работни места и терени за търговия
се предоставя на 26-то число на месеца на информационното табло, което се намира на
ЦКП, пред касата на ОП „Паркинги и пазари” .

Чл. 13. (1) Разрешително за търговия на открито се издава от директора на ОП
„Паркинги и пазари” или упълномощено от него длъжностно лице от 21-во до 25-то
число на месеца след заплащане на дължимата такса.
(2) Срокът на разрешителното за търговия на открито не може да бъде по-дълъг от един
календарен месец.
(3) В рамките на календарната година срокът на разрешителното ежемесечно може да
бъде удължаван, в случай че не е настъпила промяна в обстоятелствата по
предоставените документи и данни за издаването му, съгласно чл. 12, ал.2. За целта е
необходимо търговецът да подаде заявление по образец и да заплати таксата в срок от
15-то до 25-то число на предходния месец. Удълженият срок не може да бъде по –
дълъг от един календарен месец. През месец декември не се приемат заявления за
удължаване на срока.



(4) Заявленията за ползване на работно място или терен за следващата календарна
година се подават до директора на ОП „Паркинги и пазари” от 10-ти до 20-ти декември
на годината. Заплащане на дължимата такса се извършва от първия работен ден до 10
януари на следващата година.
(5) В случай, че за едно работно място или терен са кандидатствали повече от едно
лице и същите отговарят на изискванията по чл.8, ал.4 и чл.12, ал.2 от правилника,
съоръжението се отдава за ползване на лицето, което към момента има издадено
разрешително за търговска дейност на открито за съответното работно място или терен.
Когато не е налице това условие, съоръжението се отдава за ползване по реда на
регистриране на заявленията.
(6) През месец февруари на лицата, които са подали заявление за удължаване срока на
издаденото разрешително, служебно се издават нови разрешителни с нови номера при
запазване на предоставените им работни места и терени.

Чл. 14. (1) За еднодневно ползване на работно място или терен на територията на ЦКП,
МП и ЦБТ, се заплаща такса в размер, определен в НОАМТЦУ, на длъжностните лица,
които са определени от директора на ОП „Паркинги и пазари”, срещу издаване на
фискален касов бон и приходна квитанция.
(2) Лицата, желаещи да ползват място или терен по реда на ал. 1 са длъжни да уведомят
предварително администрацията на ОП „Паркинги и пазари”.

Чл. 15. Разрешителното за търговска дейност на открито се съхранява в оригинал от
лицето, работещо на работно място и се предоставя при проверка на контролните
органи.

Чл. 16. (1) Директорът на ОП „Паркинги и пазари” или упълномощено от него лице
може да откаже издаване на разрешително за ползване на работно място или терен на
общинските пазари в случай, че лицето не отговаря на изискванията за заемане на
обекта, съгласно настоящия правилник. Отказът се мотивира с писмено становище за
обстоятелствата, които го налагат, в 3 (три) дневен срок от подаване на заявлението.
(2) Отказът подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Кмета на
общината, който има право да отмени или потвърди решението на общинското
предприятие. Обжалването не спира изпълнението на издаденото разрешително.
(3) Решението на Кмета на общината влиза в сила от първо число на месеца следващ
месеца на оспорването.

Чл. 17. ОП „Паркинги и пазари” може да отнеме издаденото разрешително със заповед
на директора в случай, че работното място не се използва по предназначение, не се
използва от лицето, на което е предоставено или ако са допуснати три или повече
нарушения на правилника от търговеца през годината, които са установени с
констативен протокол по чл. 29, ал.1, т.4 от правилника.

Чл. 18. (1) Търговците на открито на територията на общинските пазари са длъжни да
не увеличават размера на работното място или терена, предоставено им в
разрешителното;
(2) Забранява се извършването на търговска дейност на открито на територията на
общинските пазари:



1. без издадено разрешение от ОП „Паркинги и пазари”;
2.без платена такса;
3. със стоки, различни от допустимия асортимент по чл. 11;
4. със стоки, различни от тези за които е издадено разрешението – за земеделски

производители.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ІV. ТАКСИ, НАЕМНИ ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 19. (1) За ползване на общинските пазари, с цел извършване на търговска дейност
на открито за едно работно място (търговска маса и площ за съхраняване и излагане на
стоката) или терен се заплаща такса, съгласно Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич.
(2) Таксите по чл. 19 се събират от ОП „Паркинги и пазари” и се внасят в общинския
бюджет до 10-то число на месеца, за който се дължат.
(3) През месеците януари и февруари, ползвателите на работни места по ал.1 заплащат
70 % от дължимата такса.

Чл. 20. Лицата с намалена трудоспособност 71% и над 71% заплащат 70% от таксите,
определени в чл. 19.

Чл.21. (1) Несъбраните общински такси по реда на този раздел се установяват с Акт за
установяване на задължения, който се издава по реда на ДОПК. Принудителното
събиране на общински такси се осъществява от съдебни изпълнители по реда на ГПК
или от публични изпълнители по реда на ДОПК.
(2) За несъбраните наеми от общинските обекти на територията на общинските пазари
се издава Заповед за изпълнение и Изпълнителен лист по реда на ГПК. Принудителното
събиране на неплатени наеми и обезщетения за ползване на общински обекти се
осъществява от съдебни изпълнители по реда на ГПК.

ГЛАВА ПЕТА

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОП „ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ“

Чл. 22. ОП „Паркинги и пазари” има следните права:
1. Да осъществява контрол по спазване на Правилника за ползване на

общинските пазари на територията на град Добрич;
2. Да контролира изпълнението на сключените договори за наем.

Чл. 23. ОП „Паркинги и пазари” има следните задължения:
1. Да създаде нормални условия за експлоатация на обектите, които се намират

на територията на общинските пазари;
2. Да оказва пълно съдействие на ползвателите на общинските пазари за

решаване на възникнали проблеми и ситуации;
3. Да осигури възмездно преференциално ползване на санитарен възел (ако има

изграден такъв) за ползвателите на ЦКП, микропазарите и ЦБТ, отговарящ на
съответните законови изисквания;



4. Да осигури охрана на общинското имуществото на територията на ЦКП;
5. Да организира поддържането на реда и чистотата на общинските пазари на

територията на град Добрич и осъществява контрол за спазването им;
6. Да уведомява компетентните органи за контрол в случаите, когато счита, че е

налице нарушение на нормативен акт при осъществяване на търговска дейност, което е
извън неговата компетентност;

7. Да създаде и поддържа база данни за всички обекти, терени, работни места,
сключени договори за наем и издадени разрешения за ползване на всички общински
пазари на територията на общината;

8. Да осигури публичност, като обяви настоящия Правилник, съпътстващите
процедурите формуляри и друга актуална информация на информационното табло пред
сградата на ОП „Паркинги и пазари” , която се намира на ЦКП, стая „каса”;

9. Директорът на ОП „Паркинги и пазари” изготвя и представя доклад до Кмета
на общината за резултатите от дейността на предприятието по прилагането на
настоящия Правилник ежегодно до 30 януари.

ГЛАВА ШЕСТА

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ
ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ

Чл. 24. Всеки търговец, осъществяващ дейност на общинските пазари на територията
на град Добрич има право:

1. Да наема не повече от два обекта - две работни места или терени за търговия
на територията на ЦКП в гр. Добрич;

2. Да осигурява собствена охрана и застрахова личният си инвентар и стока.

Чл. 25. Търговците, осъществяващи дейност на общинските пазари на територията на
град Добрич са длъжни:

1. Да спазват всички изисквания на българското законодателство и нормативната
уредба на общината, отнасящи се до извършваната от тях търговска дейност.

2. Да продават стоки, които са снабдени с всички сертификати за произход и
качество на стоките, съгласно нормативните изисквания.

3. Да предоставят на потребителите информация за предлаганите стоки и за
лицата извършващи търговска дейност, в съответствие със Закона за защита на
потребителите.

4. Да не извършват търговска дейност на територията на общинските пазари без
издадено разрешително за търговия на открито и платена такса.

5. Да не местят или да упражняват интервенция върху предоставеното им за
ползване общинско имущество без знанието и съгласието на ОП „Паркинги и пазари”.
Те носят отговорност за външния вид на съоръженията, като всички повреди в
следствие на безстопанственост или неправилна експлоатация се отстраняват за тяхна
сметка.

6. Да не променят предназначението на ползвания от тях търговски обект и
извършват преустройство на общинско имущество без писменото съгласие на ОП
„Паркинги и пазари”.

7. Да не увеличават нерегламентирано предоставената им в разрешението площ.
8. Да осигурят право на избор от асортимента на предлаганата от тях стока на

клиентите.



9. Да използват проверени и одобрени за експлоатация по съответния ред
измервателни уреди.

10. Да осигуряват за клиентите необходимата видимост до показанията на
измервателния уред.

11. Да не поставят допълнителни собствени съоръжения (маси, стойки, тенти,
найлонови прегради и др.).

12. Да не преотдават наети обекти или площи, или преотстъпват разрешително
за търговска дейност за работни места или терени, включително да сключват договори
за съвместна дейност с трети лица.

13. Да транспортират, разтоварват и складират стоките в подходящ амбалаж,
който след освобождаването му да изнасят извън района на общинските пазари.

14. Да не заготвят и мият продукцията си на територията на Общинските пазари
и района около него.

15. Да не разполагат предлаганите от тях стоки директно върху земята.
16. Да поддържат хигиената около обектите и работните места, да почистват и

изхвърлят отпадъците от дейността си на определените за целта места.
17. Да почистват площта около обекта и работните места при натрупване на сняг

и лед.
18. Да спазват всички изисквания, отнасящи се до осигуряване на обществения

ред и спокойствие на гражданите на територията на Общинските пазари, предвидени в
Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на
общинската собственост и околната среда, приета от Общински съвет Добрич.

19. Да спазват всички изисквания, отнасящи се до пожарната безопасност.
20. Лично или чрез трети лица да приемат писмени съобщения, протоколи и

други документи по прилагането на настоящия Правилник от лицата, упълномощени да
осъществяват контрол по неговото изпълнение. В случай на отказ, това се удостоверява
с двама свидетели.

ГЛАВА СЕДМА

VІІ. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

Чл. 26. (1) На територията на ЦКП работното време се определя, както следва:
1. За самостоятелните магазини работното време се определя индивидуално от

фирмата, която ги стопанисва и обявява на видно за клиентите място, съгласно
изискванията на Закона за защита на потребителите.

2. За Централни хали работното време се определя от Директора на ОП
„Паркинги и пазари”, съгласувано с наемателите и се обявява на централния вход.
Всеки наемател на щанд може индивидуално да определи работното време на щанда си
в рамките на общото и е длъжен да го обяви на видно за клиентите място, съгласно
изискванията на Закона за защита на потребителите.

3. За работни места и терени на горна и долна площадка, работното време е
препоръчително и е както следва:

За сезон „пролет – лято“ - от 06.00 до 22.00 часа
За сезон „есен – зима“ - от 07.00 до 21.00 часа

като началото и края на сезоните е според приеманото за страната лятно и зимно часово
време.
(2) На територията на Микропазарите и Центъра за базарна търговия, търговците
определят еднолично работното време и го обявяват на видно за клиентите място,
съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите.



Чл. 27. (1) За осигуряване на нормални и безопасни условия за работа на територията
на ЦКП се въвежда следния пропускателен режим за пътни превозни средства,
собственост на ползвателите на работни места и терени:

1. За сезон „пролет – лято“ - от 06.00 до 10.00 часа и от 16.00 до 22.00 часа;
2. За сезон „есен – зима“ - от 07.00 до 10.00 часа и от 16.00 до 21.00 часа.

(2) Пътните превозни средства следва да напускат територията на ЦКП веднага след
приключване на товаро-разтоварните дейности. Време за престой на пътното превозно
средство за зареждане със стока - до 30 минути.

ГЛАВА ОСМА

VІІІ. КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 28. Ежедневен контрол върху дейността на лицата, извършващи търговска дейност
на територията на общинските пазари за спазване на разпоредбите на настоящия
Правилник за вътрешния ред се упражнява от оторизирани длъжностни лица от ОП
„Паркинги и пазари”, от общинската администрация и специализирани контролни
органи от други ведомства по техните планове за проверки.
Чл. 29. (1) Контролните органи по чл. 28 имат право:

1. Да извършват проверки на място и по документи.
2. На свободен достъп в търговските обекти на територията на Общинските

пазари при изпълнение на служебните им ангажименти.
3. Да изискват документи, данни и др. носители на информация от

контролираните лица, свързани с осъществявания от тях контрол.
4. По време на извършване на контрола да съставят констативни протоколи. В

протоколите се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават
задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията по
Правилника с конкретен срок на изпълнение им. Екземпляр от констативния протокол
се връчва на търговеца.
(2) Контролните органи са задължени:

1. Да се легитимират при извършване на контролната дейност.
2. Да установяват точно фактите и обстоятелствата при извършвания от тях

контрол.
3. Да опазват служебната и търговска тайна, станала им известна при

изпълнение на служебните задължения, както и да не използват информацията извън
предназначението й.
Чл. 30. При системни нарушения на разпоредбите по чл. 25, т. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16 и
17 от настоящия Правилник (извършени три или повече нарушения от търговеца, за
които има съставени констативни протоколи и има неизпълнение на дадените
предписания), директорът на ОП „Паркинги и пазари” отказва издаване или
удължаване на следващо разрешително за търговска дейност на открито на територията
на Общинските пазари за срок от три месеца.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на този Правилник:



1. „Работно място на територията на общинските пазари“ - представлява площ,
която включва търговска маса и площ за съхраняване и излагане на продукцията с
размер, определен по схемата на разполагане за съответния пазар, която е утвърдена
от Главния архитект на общината.

2. „Терен“, съгласно настоящия Правилник представлява площ, която е
предназначена за търговия с дръвчета, с размер определен по схемата на
разполагане на ЦКП утвърдена от Главния архитект на общината.

3. „Търговец“ по смисъла на настоящия Правилник е всяко физическо или
юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки от негово име и от
негова сметка.

ГЛАВА ДЕСЕТА

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари
на територията на град Добрич, се приема във връзка с прилагане разпоредбите на
Закона за общинската собственост и същият е приет с решение № 52-4 от 17.09.2019 г.
на Общински съвет град Добрич.
§ 2. С приемане на настоящия Правилник се отменя Правилника за вътрешния ред на
общинските пазари на територията на град Добрич, утвърден на 22.12.2010 г. от Кмета
на Община град Добрич.
§ 3. В Наредбата за търговската дейност на територията на Община град Добрич,
приета с решение № 9-18 от 26.06.2012 г. от Общински съвет град Добрич, се отменя
Раздел ІІ от Глава Трета.
§ 4. В Наредбата за търговската дейност на територията на Община град Добрич, чл. 36
се отменя.
§ 5. В чл. 31, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 от Наредбата за търговската дейност на територията на
Община град Добрич, думите ОП „Общински пазари” се отменят.
§ 6. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в печата или
разгласяването му по друг начин на територията на Община град Добрич.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Обособяване на микропазари на територията на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 12 от Закона за общинската
собственост, и чл. 4 и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и реда за
ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич:

1. Обособява следните районни микропазари на територията на община град
Добрич:

1.1. Микропазар „Добротица“ с две работни места
1.2. Микропазар пред „Многопрофилна болница за активно лечение -
Добрич“ с две работни места
1.3. Микропазар „Звездата“ по ул. „Георги Кирков“  с три работни места
1.4. Микропазар „Млад техник“ с две работни места
1.5. Микропазар „Христо Ботев“ с четири работни места
1.6. Микропазар „Стария орех“ с три работни места
1.7. Микропазар в кв. „Балик“ с три работни места

2.   Предоставя за управление - ползване и стопанисване микропазарите по т. 1
на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 30; „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 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
проект „За моето бъдеще“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0018-C01 по Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 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 „За моето бъдеще“, съгласно договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0018-C01 по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в размер до 8 684,00 (осем хиляди
шестстотин осемдесет и четири) 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” - 27; „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 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
проект „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич – I“,
съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-1.011-0005-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 7:

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 „Реконструкция и обновяване на образователната
инфраструктура в Добрич – I“, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-0005-С01 по Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020 г., в размер до 1 500 000,00 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” - 27; „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 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Искане на „Тръст“ ЕООД с Вх. рег. № 70-00-1245/25.07.2019 г. за допълнение на
РЕШЕНИЕ № 36-13 от протокол № 36/31.07.2018 г. на Общински съвет град Добрич за
разрешаване изработване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на
Община (ОУПО) град Добрич за УПИ X- за „ОО и трафопост“ в кв. 26 на ЦГЧ град
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 8:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124,
ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал .3 от ЗУТ, изменя и допълва текста на РЕШЕНИЕ №
36-13 от протокол № 36/31.07.2018 г. на Общински съвет град Добрич, като създава нови т.
II, т. III, а досегашна т. II става т. IV, както следва:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124,
ал. 1, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Частично
изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град Добрич за УПИ X – за
„ОО и трафопост“ в кв. 26 на ЦГЧ, за промяна на устройствената зона от СМЕСЕНА
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА в ЦЕНТРАЛНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА, означена в
ОУПО като „Ц“ с устройствени показатели: Пл. застр. до 80%, Кинт до 3,0 и мин. Пл. озел.
20%.

II.  Проектът за изменение на ЧИ на ОУПО град Добрич да се съгласува с Енерго
Про Мрежи АД и съгласно чл. 84, ал. 1, т. 2 със съответното звено по чл. 17, ал. 3 от Закона
за културното наследство.

III. Проучването, проектирането, съгласуването със заинтересованите централни и
териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни
органи се извършва от възложителя, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗУТ.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 22; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 7.

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 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на
Община (ОУПО) град Добрич за Поземлен имот (ПИ) 72624.497.20 в землището на
град Добрич, за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ
НИВА” в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА (ПП) –
ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 9:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, одобрява проект за Частично
изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за
Поземлен имот (ПИ) 72624.497.20 в землището на град Добрич, за промяна от
„ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ НИВА” в
„УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА (ПП) –
ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ” с устройствени показатели: Пл. на
застр. макс. 80%, Кинт до 2.5, Н до 15.0 м и Пл. на озел. мин. 20%.

II. 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на
Община (ОУПО) град Добрич за Поземлен имот (ПИ) 72624.123.77 в землището на
град Добрич, за промяна от „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ГРАДИНИ И ОРАНЖЕРИИ”
в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА – ЖИЛИЩНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО
ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10.0 м)”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 10:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, одобрява проект за Частично
изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за
Поземлен имот (ПИ) 72624.123.77 в землището на град Добрич, за промяна от
„ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ГРАДИНИ И ОРАНЖЕРИИ” в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА
– ЖИЛИЩНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО  ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10.0 м)” с
устройствени показатели: Пл. на застр. макс. 60%, Кинт до 1.2 и Пл. на озел. мин. 20%.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 27; „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 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за
Поземлени имоти (ПИ) 72624.207.33, 72624.207.34, 72624.218.34, 72624.280.675,
72624.280.701 и 72624.619.410 за обект: Електрозахранване на стопанска постройка по
чл. 56 от ЗУТ в ПИ 72624.207.37 - урбанизирана територия за „ПСД” в землището на
град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 11:

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

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП)
за Поземлени имоти (ПИ) 72624.207.33 (за селскостопански, горски, ведомствен път -
общинска собственост), 72624.207.34 (за друг вид ПИ без определено стопанско
предназначение - общинска собственост), 72624.218.34 (път от републиканската пътна
мрежа - държавна собственост), 72624.280.675 (лозе - общинска собственост),
72624.280.701 (за селскостопански, горски, ведомствен път - общинска собственост) и
72624.619.410 (за кръстовище - общинска собственост) за обект: Електрозахранване на
стопанска постройка по чл. 56 от ЗУТ в ПИ 72624.207.37 - урбанизирана територия за
„ПСД”.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 16; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 15.

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 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.906.605 в местност „Гаази баба“,
землище на град Добрич (за „Обществено обслужване“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 12:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.605 в местност „Гаази баба“, землище
на град Добрич, за промяна предназначението му от земеделска земя - лозе в за
„Обществено обслужване“, с ново, свободно застрояване, указано в ограничителни
линии на 5,0 м от границите към пътя (ъглов имот) и на нормативно определените
отстояния от вътрешните имотни граници, с устройствени показатели: Пл. на застр.
мак. 40%, Н до 7.0 м, Кинт. до 0,8 и Пл. на озел. мин. 50%, съгласно коригираната
скица-предложение.

Да се представят становища от „Електроразпределение - Север” АД клон град
Добрич, „ВиК Добрич“ АД и РИОСВ град Варна при внасянето на ПУП-ПЗ за
процедиране и одобряване.

Проектът да се представи, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените планове и на PDF формат.

II. 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.902.68 в местност „Гаази баба“,
землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 13:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.68 в местност „Гаази баба“, землище на
град Добрич, за промяна предназначението му от земеделска земя - лозе в за „Жилищно
строителство“, с ново, свободно застрояване, указано в ограничителни линии на 5,0 м
от югоизточната имотна граница и на нормативно определените отстояния от
вътрешните имотни граници, с устройствени показатели: Пл. на застр. мак. 40%, Н до
7.0 м, Кинт. до 0,8 и Пл. на озел. мин. 50%, съгласно коригираната скица-предложение.

Да се представят становища от „Електроразпределение - Север” АД клон град
Добрич, „ВиК Добрич“ АД и РИОСВ град Варна при внасянето на ПУП-ПЗ за
процедиране и одобряване.

Проектът да се представи, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените планове и на PDF формат.

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

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 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2019-2020 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 14:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.
37в, ал. 16 и ал. 17 от ЗСПЗЗ:

1. Дава съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища на територията на
Община град Добрич, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019-2020
година.

2. Определя цена за ползване в размер на 64.00 лв./дка средно годишно рентно
плащане за землището (Приложение № 1).

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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

РАЗМЕР НА СРЕДНОТО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА СТОП. 2019/2020 ГОДИНА,
НА БАЗА ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 ГОДИНА,

РЕГЛАМЕНТИРАНО В § 2е ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗСПЗЗ

ЗЕМЛИЩА ОБЩИНА
ГРАД ДОБРИЧ

РАЗМЕР НА СРЕДНОТО
ГОДИШНО РЕНТНО

ПЛАЩАНЕ
Ниви /лв./дка/

Добрич 64,00 лв./дка



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 52/17 септември 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 52
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 17 септември 2019 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.109 по КККР на град Добрич
за разширяване на Гробищен парк - град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 15:
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и

чл. 8, ал. 9, т. 4 от ЗОС, допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите -
общинска собственост в част II. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, т.
9. Закупуване на имоти със следния имот:

- поземлен имот с идентификатор 72624.433.109 по КККР на град Добрич, с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване - лозе, с
площ 500  кв.м.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
34, ал. 2 от ЗОС, чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 6, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, дава съгласие Община град Добрич да закупи поземлен
имот с идентификатор 72624.433.109 по кадастралната карта и кадастралните регистри
на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване - лозе, с площ 500  кв.м, собственост на Мария Димитрова Иванова -
единствен наследник на София Димитрова Видолова, съгласно Решение на Поземлена
комисия град Добрич № 72624 от 03.10.1994 г. по чл. 27 от ППЗСПЗЗ за възстановяване
правото на собственост върху земеделски земи, съгласно плана за земеразделяне в
землището на град Добрич, като одобрява предложената цена в размер на 2 000 (две
хиляди) лева или 4 000 (четири хиляди) лева за декар.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Издаване на разрешително за ползване на воден обект, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква
„б“ от Закон за водите за пресичането му от канализационен клон I в гр. Добрич в
обхвата на обект „Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция и
рехабилитация на канализационна мрежа град Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ
1“, част  от проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич
– Фаза 1“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 16:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
52, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите, дава съгласие за целите на проект
„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1", Кметът
на общината да издаде разрешително за ползване на воден обект река „Добричка“ и
дере „Сердика“ на Община град Добрич, за пресичането му от линейна инфраструктура
– канализация в участъците:

1. Гл. клон I - Дюкер – от входна до изходна шахта
2. Гл. клон I - от РШ I-2-082 до РШ I-2-083
3. Гл. клон I - от РШ I-2-14-1 до РШ I-2-14-2

съгласно одобрен инвестиционен проект.

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 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка
за разширение на съществуващ обект за обществено хранене, разположен в едноетажна
сграда на приземен етаж в УПИ I в кв. 40 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич”, ул.
„България” № 15.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 17:

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 в част II. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПРОГРАМАТА, т. 5.1. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване, на
основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС със следния имот:

- УПИ I, кв. 40, предвиден „за жилищно строителство и паркиране” по ПУП-
ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, представляващ поземлен имот № 72624.623.499 по КККР
на град Добрич с площ 2 384.00 кв.м.

2. Общински  съвет  град  Добрич, на основание чл. 21,  ал. 1,  т. 8   от   ЗМСМА,
чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава
съгласие да се учреди на Галин Георгиев Атанасов, безсрочно, възмездно право на
пристрояване върху 28.44 кв.м, в общински поземлен имот 72624.623.499 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-
1472/29.11.2012 г. на Началника на СГКК град Добрич с площ 2 384.00 кв.м, идентичен
с УПИ I в кв. 40, предвиден „за жилищно строителство, и паркиране” по ПУП-ПРЗ на
ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение № 38-3 от 31.01.2006 г. на Общински
съвет град Добрич, находящ се на ул. „България” № 15, актуван с акт за частна
общинска собственост АОС № 5446/13.08.2019 г., вписан под № 85, том XVIII, вх.
регистър № 7107/20.08.2019 г., към собствения му обект за обществено хранене,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.499.1.59 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-
1472/29.11.2012 г. на Началника на СГКК град Добрич със застроена площ 81.03 кв.м,
попадащ в сграда с идентификатор 72624.623.499.1, разположена в поземлен имот



72624.623.499 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „България” № 15, по
одобрен инвестиционен проект от Главния архитект на Община град Добрич от
21.06.2019 г., за сумата от 5 953.50 (пет хиляди деветстотин петдесет и три и 0.50)
лева.

Данъчната оценка на правото на пристрояване върху 28.44 кв.м е 5 863.40 (пет
хиляди осемстотин шестдесет и три и 0.40) лева.

3. 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА 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 № 52 – 18:

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

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

№ ОБЕКТ Годишна
задача

Актуализа-
ция

септември
І. Собствени  бюджетни  средства 1 697 676 1 887 386

……. …………………………………………………….. ………… …………
1.4.3 Смяна на дограма на ДГ №18 29 964 29 914
……. …………………………………………………….. ………… …………
2.9 СУ „Димитър Талев“ 23 500 24 800

……. …………………………………………………….. ………… …………
2.9.2 Изграждане на детска площадка с изкуствена трева 13 500 14 800
……. …………………………………………………….. ………… …………

3 Регионален исторически музей - Добрич 86 800 97 600

3.1
Реконструкция по автентични данни и адаптация за
творчески дейности на къща - музей „Адриана
Будевска“ (преходен) 64 000 74 800

3.1.1 Строително монтажни работи 64 000 72 000
3.1.2 Строителен надзор 0 1 800
3.1.3 Авторски надзор 0 1 000
……. …………………………………………………….. ………… …………

6 Довеждащ водопровод до стадион „Дружба“ 12 090 0
……. …………………………………………………….. ………… …………

9 Компютърна техника 13 600 13 100



……. …………………………………………………….. ………… …………
11 ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ 12 000 12 000

11.1 Закупуване на градинска техника 12 000 8 940
11.2 Закупуване на оранжерия 0 3 060
……. …………………………………………………….. ………… …………

20 Доставка на нов товарен автомобил - контейнеровоз за
нуждите на ОП „Комуналстрой“ 0 190 200
II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2019 г. 619 910 619 910
III. Средства от краткосрочен дълг 787 000 787 000
IV. Средства от дългосрочен  дълг 675 000 675 000

……. …………………………………………………….. ………… …………

3 Основен ремонт (конструктивно укрепване) на ДГ №25
„Весела“ (преходен) 289 000 229 000

4 Основен ремонт покрив и отводнителна система ДГ
№18 „Дора Габе“ (преходен) 111 000 139 000

……. …………………………………………………….. ………… …………
9 Смяна на дограма на ДГ №25 0 32 000

V. Проекти 81 648 178 81 648 178
ОБЩО: 85 427 764 85 617 474

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 28; „ПРОТИВ” - 1; „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 52/17 септември 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 52
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 17 септември 2019 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от
минималния норматив.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 19:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и ал. 8 от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, разрешава
съществуването по изключение от минималния брой ученици през учебната 2019/2020
година на паралелки в общински училища както следва:

- в ОбУ „Йордан Йовков“ - една паралелка в III клас с 15 ученика и една
професионална паралелка в X клас с 13 ученика;

- в ОУ „Никола Вапцаров“ - една паралелка в VI клас с 14 ученика;
- в СУ „Димитър Талев“ - една паралелка в XII клас с 15 ученика;
- в ПГ по Ветеринарна медицина - една паралелка в VIII клас с две

специалности: „Ветеринарен техник“ и „Контрол на качеството и безопасност на храни
и напитки“ с общо 15 ученици;

- в ПГ по Аграрно стопанство - една паралелка по специалността „Механизация
на селското стопанство“ с 16 ученика и една паралелка по специалността
„Производител на селскостопанска продукция“ с 15 ученика.

2. Финансирането да се извършва в рамките на делегирания бюджет на
училището по единни разходни стандарти.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 29; „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 52/17 септември 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 52
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 17 септември 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич”.
Присъждане Почетен знак на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 20:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 22 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, удостоява със званието
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ДОБРИЧ

Стоян Господинов Стоянов – главен художествен ръководител на
Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ – за неговия изключителен принос и
заслуги за съхраняване и развитие на добруджанските и българските традиции,
фолклор и духовност, за популяризиране името на град Добрич и на Добруджа у нас и
по света.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 29

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, присъжда ПОЧЕТНИЯ ЗНАК
на Община град Добрич на

Иван Тодоров Иванов – основател, председател и летописец на организацията
за хора с увреждания „ХобиСклуб“ в град Добрич; новатор в областта на
транспортното машиностроене, активен общественик и дарител – за неговата неуморна
дейност в сферата на социалната политика, практика, партньорство, за приноса му за
постигане на толерантност, равнопоставеност, интеграция в обществото на хората с
увреждания и по повод на неговата 75-а годишнина.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 26

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 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Кандидатстване с проект по Ограничена покана за подбор на проекти „Младежките
центрове: Мощен фактор за местно развитие“, Програма „Местно развитие, намаляване
на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014-2021.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 21:

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

1. Дава съгласие за подготовка и депозиране на проектно предложение по
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на
уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство.

2. Декларира, че предназначението на сградата /имотът/ Общински младежки
център/, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-
малък от 5 (пет) години след приключване на дейностите по проекта.

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

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 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община град Добрич във връзка с
предстоящите местни избори.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 22:
(изм. с решение № 54-1 от 11.10.2019 г. на Общински съвет град Добрич)

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка
с чл. 42, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
определя временно изпълняващ длъжността Кмет на Община град Добрич – Емилия
Байчева Баева – Петрова – заместник кмет „Хуманитарни дейности”, за периода от
изтичане на мандата на настоящия Кмет (05.11.2019 г. вкл.) до полагане на клетва пред
Общински съвет град Добрич на новоизбрания Кмет.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 28; „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 52/17 септември 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 52

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 17 септември 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.

23.1. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на
Грозданка Добрева Гочева.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 52 – 23.1.:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и въз основа на
обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в докладната записка, изразява
положително становище за опрощаване на дължими държавни вземания, съгласно
искането на Грозданка Добрева Гочева до Президента на Република България в общ
размер на 492,13 лева на името на Лазар Жеков Гочев, починал на 21.07.2019 г.

Настоящото решение да бъде изпратено до Администрацията на Президента на
Република България.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 20; „ПРОТИВ” - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)


