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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Преразглеждане и прегласуване на Решение № 4-7/28.01.2020 г. на Общински съвет
град Добрич в частта на Раздел IV, т. 3 от приетата Стратегия за управление на
общинската собственост за мандат 2019-2023 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА:

1. Изменя Решение № 4-7/28.01.2020 г., като отменя текста „Община град
Добрич да придобие нови жилища чрез покупка или други правни способи, а
именно учредяване право на строеж срещу обезщетение, с оглед
удовлетворяване на социалната потребност на гражданите и обновяването на
общинския жилищен фонд“ от раздел IV, т. 3 от Приложение № 1 на
Решение № 4-7/28.01.2020 г. и го заменя с текста „Обновяване на сградния
фонд чрез всички допустими от закона правни способи“.

ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ:
„ЗА“ - 22; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 13.

ЦЯЛОСТНО ГЛАСУВАНЕ:
„ЗА“ - 21; „ПРОТИВ“ - 5; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 11.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно – процесуалния
кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, както следва:

§1. В чл. 6 б., ал. 1, т. 6 се отменя.

§2. В чл. 6 б., ал. 1, т. 7 се изменя по следния начин:
7. данни от значение за определяне на таксата за битови отпадъци, като обхватът на

данните се определя със заповедта по ал. 2.

§3. В чл. 6 б, ал. 1 се създава нова точка 8 със следния текст:
8. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на

местните данъци и такси.

§4. Чл. 7, ал. 1 се изменя по следния начин:
(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на

страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти,
разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и
поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат
предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна
на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

§5. Чл. 17, ал. 2 се изменя по следния начин:
(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на

ползване на предприятие е данъчната оценка, съгласно приложение № 2 от Закона за
местните данъци и такси. За жилищните имоти - данъчната оценка, съгласно
приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.



§6. Чл. 30 се изменя по следния начин:
Чл. 30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник

поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§7. Чл. 32, ал. 4 се изменя по следния начин:

(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които са придобити
преди първоначалната им регистрация за движение в страната.

§8. В Чл. 37 се създават нови ал. 3 и ал. 4 със следните текстове:

(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2,
лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат
данъка в двумесечен срок от получаването му.

(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5,
6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

§9. Чл. 40, ал. 1 се изменя по следния начин:

(1) Собствениците на превозни средства, в случаите по чл. 39а, ал. 3 декларират пред
общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни
средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са
регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на
регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство
декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ, като в случай че същата не е
подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува
служебно партида за превозното средство, въз основа на данните, налични в общината
и в регистъра на населението.

§10. Чл. 48, ал. 1, т. 2 се изменя по следния начин:

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с
изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно
придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

§11. Чл. 51, ал. 1, т. 4 се изменя по следния начин:

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на
Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение
№ 4 от ЗМДТ, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното
работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 52  е
приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от
съответната регионална занаятчийска камара.

§12. В чл. 57 досегашният текст става ал. 1 на чл. 57.

§13. В чл. 57 се създават нови ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 със следните текстове:
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на

общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа
информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените
нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец,
както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен



път на Министерството на финансите, необходимите данни от Единната система за
туристическа информация чрез системата за обмен на информация, поддържана в
изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ.

(4) Данните по ал. 3 се предоставят от Министерството на финансите на Община
град Добрич в срок до три дни след получаването им от Министерството на туризма:

1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за
обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на
чл. 5а от ЗМДТ, и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси
на Община град Добрич, или

2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената
информация от Единната система за туристическа информация.

(5)  Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число
на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

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

§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци 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.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 7, ал. 1 от
Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, приема Наредба за
условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна
възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич -
Приложение № 1.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение № 1

Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в детските

градини и училищата на територията
на Община град Добрич

Раздел I.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1..С тази наредба се определят условията и редът за записване, отписване и
преместване на децата в детските градини и в полудневни и целодневни подготвителни
групи в училищата на територията на Община град Добрич.

Чл. 2..Наредбата определя условията и редът за централизирано електронно класиране
за прием на деца в общинските детски градини на територията на Община град Добрич.

Чл. 3..Наредбата е съобразена с изискванията на Закона за предучилищното и
училищното образование и с Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното
образование на Министерството на образованието и науката.

Чл. 4..Наредбата се прилага при целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна
организация на предучилищното образование в общинските детски градини.

Чл. 5..(1).Предучилищното образование се осъществява от детските градини на
територията на Община град Добрич, а задължителното предучилищно образование и
от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на този
стандарт и на държавния образователен стандарт за физическата среда и
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2).Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното
образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от
тригодишна възраст до постъпването им в I-ви клас в съответствие с държавния
образователен стандарт за предучилищното образование.

(3).Децата, които навършват 3 (три) години през текущата календарна година, участват
в централизирано електронно класиране за I-ва възрастова група. Те постъпват в
детската градина не по-рано от началото на учебната година, която започва в годината
на навършване на тригодишната им възраст.

(4) Децата във всички останали възрастови групи участват в централизираното
електронно класиране през цялата учебна година при наличие на свободни места в
съответната възрастова група.
(5).По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено
място и при наличие на свободни места, децата може да постъпят в детска градина при
навършени 2 (две) години към началото на учебната година на постъпването при
следните обстоятелства:



1..След прием на всички тригодишни, деца участващи в съответното класиране,
за останалите свободни места в първа възрастова група;

2. При осигурени условия в съответствие на Наредба № 26/2008 г. за
устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания
към тях за стандарта на ранно детско развитие;

3. С подаване на заявление за записване на дете в детска градина по ал. 5
родителят/настойникът се съгласява с условията за отглеждане, възпитание,
социализация и обучение, които предлага детската градина.

Чл. 6..При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната
възрастова група (първа, втора, трета и четвърта възрастова) в детските градини може
да се сформират разновъзрастови групи.

Чл. 7..(1).Задължителното предучилищно образование може да се осъществява и в
училищата.

(2).Приемът на децата към подготвителните групи в училищата се извършва на място в
съответствие с Правилника за дейността на училищата.

Чл. 8..Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година
започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. Тя включва учебно и
неучебно време.

Чл. 9..Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на
следващата календарна година. Неучебното време в периода от 01 юни до 14
септември.

(1).През периода на неучебно време, детската градина може да работи с намален
капацитет на дейността си с оглед извършване на профилактика, ремонтни дейности и
използване на полагаем годишен отпуск на служителите.

(2).Две седмици преди приключване на учебното време се обявява график, съгласуван с
Дирекция „Хуманитарни дейности“ и утвърден със заповед на директора за работата на
детската градина през неучебно време (по групи и по месеци) в рамките на наличния
персонал.

Чл. 10..Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна,
почасова или самостоятелна организация.

(1).Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната
година.

1..Началният час на сутрешния прием и крайния час за изпращане на децата за
деня се определя с Правилника за дейността на детската градина.

(2).Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на децата в рамките на 6 (шест) последователни астрономически часа на
ден преди обяд през учебната година.



1..Родителите, които желаят децата им да се обучават в полудневна организация
на обучение, кандидатстват по общ ред. Организацията за обучението в полудневна
организация се регламентира с Правилника за дейността на детската градина.

(3).Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и
отглеждане в рамките на 3 (три) последователни астрономически часа на ден. Тя се
осъществява само в учебно време.

1..Началният час на сутрешния прием и крайния час за изпращане на децата за
деня се определя с Правилника за дейността на детската градина.

(4).Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на
детето от детската градина или училището.

1..Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за
съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното
управление по образование съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование;

2..Родители, които желаят децата им да се обучават в самостоятелна организация
на обучение, кандидатстват по общ ред. Организацията за обучението в самостоятелна
организация на обучение се регламентира в чл. 18 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за
предучилищното образование.

Чл. 11..Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и
почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други
уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по
семейни причини.

(1).Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е допустимо за не
повече от 10 (десет) дни за съответната учебна година след писмено уведомяване от
родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или
училището.

(2).Отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на
ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед
на министъра на образованието и науката.

(3).Родители, които не осигуряват присъствието на децата си, подлежащи на
задължително предучилищно образование в детска градина и училищата се наказват с
глоба, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл. 12..(1).В детските градини на територията на Община град Добрич се организират
почасови и сезонни дейности като допълнителни услуги за деца, които не са обхванати
в образователните институции на територията на общината и които са с адресна
регистрация, различна от град Добрич, в съответствие с чл. 68 от Закона за
предучилищно и училищно образование.

(2).Почасова дейност, като допълнителна услуга, се организира през учебното време от
учебната година за периода от 15 септември до 31 май на съответната година.
Почасовата дейност в рамките на работния ден на детската градина включва период на
престой на детето в рамките на 6 (шест) часа в детската градина или 12 (дванадесет)



часа по избор на родителя/настойник или представител на детето след заявено желание
до директора на детската градина.

(3).Сезонните дейности се организират за неучебно време от 1 юни до 14 септември във
времето, когато детската градина работи с деца.

(4).Директорът на детската градина, който е организирал сезонна дейност на
територията на детската градина, се задължава да съгласува с финансиращия орган в 7
(седем) дневен срок след записване на детето.

Раздел II.
ПРОЦЕДУРИ

Чл. 13. Регистрация и кандидатстване
(1).Родителите/настойниците на децата, които кандидатстват за прием в общински
детски градини на територията на Община град Добрич, се регистрират в електронната
система за прием на адрес: www.kids.dobrich.bg

(2).Процедурата по подаване на заявленията за участие в електронно класиране
стартира след обявяване графика на дейностите съответствие с Правилата за
електронен прием утвърдени от Kмета.

(3).Родителите/настойниците подават заявление за участие в електронната система и
получава регистрационен номер.

(4).Подаването на заявления се извършва:
1..По електронен път;
2..На място, в детското заведение (при директора или упълномощено от него

лице), в детска градина по избор.

(5).Данните от заявлението към чл. 13, ал. 4, т. 2 се въвеждат в електронната система от
директора или упълномощеното лице на детската градина в присъствието на
родителя/настойника. На родителя/настойника се предоставя индивидуален номер от
електронната системата, с който ще участва през всички етапи, посочени в Правилата
за електронен прием на съответната учебна година.

(6).Всяко дете има право само на една регистрация в системата по един от двата
начина, посочени в чл. 13, ал. 4.

1..Регистрацията се извършва в етапи, посочени в Правилата за електронен
прием за съответната учебна години;

2..Родителят/настойникът на детето следва да подава вярна и актуална
информация в заявлението за участие в класирането. При промяна на обстоятелствата,
посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата
онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението;

3..Родителите/настойниците имат право да посочат до 3 (три) детски градини
(желания) в заявлението за участие за прием чрез електронната система;

4..Родителите/настойниците имат възможност да променят реда на заявените
желания за конкретно детско заведение преди всяко класиране и да посочват нови
желания, съобразно обявените свободни места.



(7).Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове,
определени в графика на дейностите в зависимост от Правилата за електронен прием за
съответната учебна година, обявени на страницата за електронната система за прием.

Чл. 14..Класиране
(1).Класирането се извършва в срокове, посочени в графика на дейностите за
съответната учебна година.

(2).Електронната система класира децата в съответствие с посочените от
родителите/настойниците данни по определените критерии за класиране, посочени в
Правилата за електронен прием.

(3).След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в
съответното детското заведение, в срок съгласно Графика на дейностите за всяко
класиране. Незаписани в този срок деца автоматично отпадат от приетите, губят
входящия номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием, с нов
входящ номер и ново заявление.

(4).В случаите, когато по някаква причина заявителят желае отказ от класиране е
необходимо да попълни декларация за отказ. Декларация за отказ не се подава по
електронен път. Същата може да бъде свалена от профила на потребителя в сайта за
прием или да се получи такава на хартиен носител в която и да е детска градина на
територията на Общината, където се попълва и подписва собственоръчно от заявителя.
Отказ от заявление може да направи само заявителят или при смърт - официалният
настойник на детето. Входящият номер се губи след потвърден отказ. Участие в
бъдещи класирания се осъществяват с ново заявление и нов входящ номер.

(5).Класиранията се извършват в срокове, съгласно Графика на дейностите
публикувани на сайта за прием. Преди обявяване на класиране системата се затваря за
потребители, като респективно се прекратяват регистрацията и редакцията на
заявления, и издаването на входящи номера. След публикуването на резултатите,
системата се отваря за потребители и се подновява регистрацията на нови заявления
или редакцията на съществуващите заявления на некласираните деца.

(6).Електронната система класира децата съобразно подадената информация по
посочените критерии (брой точки) и подредените желания.

(7).Едно дете може да бъде класирано само в една детска градина. Детето може да се
класира по второ или следващо желание. Класираното дете се записва в детската
градина, в която е класирано, в указания от Графика на дейностите срок.

(8).При всяко класиране електронната система класира децата според обявените
свободни места. Класирането е отделно за всяка детска градина и се извършва според
събраните от всяко дете точки. Резултатите от всяко класиране се публикуват на сайта
за прием в раздел „Резултати от класиране".

Чл. 15..Записване
(1).Заявителят потвърждава записването на класираното дете в срок определен в
Графика на дейностите за всяко класиране. Потвърждението се извършва пред
директора (оторизиран служител) след като заявителят представи задължителни



документи и документите, удостоверяващи обстоятелствата за ползване на точки по
съответните критерии за класиране.

(2).Задължителни документи:
1. Заявление при записване;
2. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
3. Документ за самоличност на заявителя за удостоверяване.

(3).Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от задължително
изискваните документи и документи удостоверяващи обстоятелствата за ползване на
точки по съответните критерии определени в Правилата за прием.

(4).Заявител, посочил неверни данни, които са дали определен брой точки при
класирането на детето и неможе да представи необходимите документи за тях,
получава отказ за записване на детето.

(5).След записване на детето в конкретна детска градина отпада възможността същото
да участва в последващи класирания.

(6).Записаните деца в първа група постъпват в детска градина по график, определен в
Графика на дейностите за електронен прием. Деца, непостъпили в срок, се изписват
автоматично. Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново заявление в
следващи класирания.

(7).При записване на детето родителят се запознава срещу подпис с Правилника за
дейността на детското заведение и със списъка от медицински изследвания и
документи, които трябва да представят при постъпване на детето в детското заведение.

1..Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта,
могат да се приемат в детска градина/училище, когато са налице трайни
противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от
2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство;

2..Деца с непълен имунизационен статус могат да се приемат в детските
градини на територията на Община град Добрич само, когато са представени данни за
планирането и провеждането на пропуснатите имунизации по реда на Наредба № 15 от
2005 г. за имунизациите в Република България.

(8).Директорите на детските градини предоставят писмена информация в Дирекция
„Хуманитарни дейности“ на Община град Добрич за записаните деца след всяко
класиране.

Чл. 16. Преместване
(1).Децата в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни
групи в училищата могат да се преместват в други такива на територията на Община
град Добрич през цялата учебна година при наличието на свободни места по реда на
тази Наредба, след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците до
директора на детската градина.

(2).Преместването на децата в трета и четвърта подготвителна група се извършва с
Удостоверение за преместване.



(3).За извършеното преместване писмено се информира Дирекция „Хуманитарни
дейности“ при Община град Добрич.

Чл. 17..Отписване
(1).Отписването на децата от детските градини се извършва след писмено заявление от
родителите до директора на детската градина и изтегляне на документите на детето.

(2).Децата в детските градини и училищата се отписват:
1..По желание на родителите/настойниците със заявление до директора;
2..При постъпване в първи клас..Завършването на подготвителна група и

постъпването на детето в първи клас се удостоверява с Удостоверение за завършено
предучилищно образование.

Раздел III.
КОНТРОЛ

Чл. 18..Контролът по спазване на реда за централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски градини, определен в настоящата наредба, се осъществява от
Община град Добрич чрез Дирекция „Хуманитарни дейности“.

Раздел IV.
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19..(1).Данните на родителите и децата, посочени в заявленията са лични по
смисъла на Закона за личните данни и като такива попадат под специален режим на
защита.

(2).Данните по ал. 1 могат да бъдат ползвани единствено за нуждите на електронното
класиране за прием.

Чл. 20..(1).Документите, които родителят/настойникът представя в детската
градина/училището при записване на детето, се съхраняват в лично досие.

(2) На тези, които не са постъпили или са се преместили през съответната учебна
година, документите се унищожават в съответствие с изискванията на Закона за
личните данни.

Раздел V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1..Тази Наредба е разработена на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба №
5/03.06.2016 г. за предучилищното образование.

§.2..За възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата при целодневна,
полудневна и почасова организация родителите заплащат дължимите суми всеки месец
на основание на общинската Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

§.3..За почасова и сезонна дейност, като допълнителна услуга по отглеждане на децата
родителите/настойниците дължат такса, която заплащат всеки месец на основание на



общинската Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община град Добрич.

§.4..Настоящата наредба е приета на заседание на Общински съвет град Добрич с
решение № 5-3 по Протокол  № 5 от 28.02.2020 г. и влиза в сила от датата на
обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

§.5..Настоящата наредба отменя действието на Наредба за условията и реда за
записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските
градини и училищата на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 32-
2 от 27.03.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

МАЯ ДИМИ

ТРОВА                                                                            ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
МАЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет град Добрич Кмет на Община град Добрич



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
Проект „2019-2-IT03-KA205-016466 “Another way” по програма Еразъм +, съгласно
Партньорско споразумение от 27.11.2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 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 „2019-2-IT03-KA205-016466 “Another way” по
програма Еразъм+, съгласно Партньорско споразумение от 27.11.2019 г. в размер до
37 500.00 (тридесет и седем хиляди и петстотин) 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)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ПЕТА 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 5 – 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 „2018-2-RO01-KA205-049892 “mAPP my Europe” с
акроним mAPP, съгласно Партньорско споразумение № 7/9.11.2018 г.  в размер до
3800.00 (три 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“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Участие в Петата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление
на местно ниво през 2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обявяването от
Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Петата процедура за
присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на
Европа и покана от НСОРБ до българските общини за участие в нея:

1. Декларира, че Община град Добрич е приела и прилага в дейността си 12-те
принципа за добро демократично управление, залегнали в Стратегията за иновации и
добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

2. Дава съгласие за участие на Община град Добрич в Петата процедура за
присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво през 2020 г.

3. Възлага на Кмета да създаде необходимата организация за подготовка и
кандидатстване на общината в процедурата за присъждане на Етикета.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Отчет за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020)
за 2019 г. на Община град Добрич, Аналитична справка по Отчет на Плана за
изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2019 г. на Община
град Добрич и План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020)
за 2020 г. на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 7:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, приема Отчет за изпълнение на
Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2019 г.  на Община град Добрич –
Приложение № 1 и Аналитична справка по Отчет за изпълнение на Националната
стратегия за младежта (2010-2020) за 2019 г. на Община град Добрич – Приложение №
2.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, приема План за изпълнение на
Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 г. на Община град Добрич –
Приложение № 3.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне представители на Общински съвет град Добрич в Общинския съвет за
намаляване на риска от бедствия.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 8:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65а, ал. 2 от
Закона за защита при бедствия, определя за свои представители в Общинския съвет за
намаляване на риска от бедствия следните общински съветници:

1. Велислав Даскалов
2. Кемал Асан

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата
на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 9:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.
8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове и чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона, определя състава на Местната
комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Пенчо Керванов – Зам.-кмет „Устройство на територията“

И ЧЛЕНОВЕ:

1. арх. Емилия Добрева – общински съветник, Общински съвет град Добрич
2. Михаел Игнатов - общински съветник, Общински съвет град Добрич
3. Станислав Илиев - общински съветник, Общински съвет град Добрич
4. Ивайло Димитров - гл. експерт, Община град Добрич
5. Невелина Димова - гл. експерт, Община град Добрич
6. Елена Димитрова - гл. специалист, Община град Добрич

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/28 февруари 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 5
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Продажба на поземлен имот с идентификатор 72624.609.1831 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, частна общинска собственост, по реда на
Закона за общинската собственост, находящ се на ул. „Хайдут Пейо” № 2.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 10:

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 предложената начална тръжна цена на следния
имот:

- Поземлен имот с идентификатор №72624.609.1831 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-14-08-73/17.01.2014 г. на
Началника на СГКК град Добрич, идентичен с УПИ XIII в кв.1125, предвиден „за
жилищно строителство” по ПУП- ПРЗ на ж.к. „Север 1” на град Добрич, одобрен с
Решение № 24-9/28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич, с площ 237.00 (двеста
тридесет и седем) кв.м, находящ се на ул. „Хайдут Пейо” № 2, град Добрич, актуван с
АОС № 5064 от 24.02.2014 г., вписан под № 48, Том IV, вх. рег. номер № 1845 от
24.02.2014 г. в Служба по вписванията - град Добрич и начална тръжна цена 38 400
(тридесет и осем хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 4 745.90 (четири хиляди седемстотин четиридесет
и пет и 0.90) лева.

2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно

закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 21; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 14.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/28 февруари 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 5
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ  ПИ
72624.615.3538 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич,
находящ се на ул. „Белмекен” № 4, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 11:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21,  ал. 1,  т. 8   от   ЗМСМА,
чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, дава съгласие да се извърши
продажба на правото на собственост върху общински недвижим имот, представляващ
ПИ 72624.615.3538 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три,
пет, три, осем) 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
площ 322.00 (триста двадесет и два) кв.м, идентичен с УПИ II-3538 в кв. 586,
предвиден „за жилищно строителство” по Кадастрален и ЗРП на ж.к. „Русия 2” на град
Добрич, одобрен със Заповед № 591/21.07.1997 година и ПУП-ПЗ и РУП, одобрени със
Заповед № 23/08.01.2008 г. на Кмета на Община град Добрич, находящ се на ул.
„Белмекен” № 4, актуван с АОС № 5454 от 03.02.2020 г., вписан под № 114, том II, вх.
регистър № 761 от 04.02.2020 г., на Снежана Милкова Димитрова,  собственик на
законно построената в имота сграда, за сумата от 14 655 (четиринадесет хиляди
шестстотин  петдесет и пет) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота, предмет на продажбата е 5 796.00 (пет хиляди
седемстотин деветдесет и шест) лева.

Граници на имота са поземлени имоти с идентификатори 72624.615.9034;
72624.615.3559, 72624.615.3558, 72624.615.3539, 72624.615.3537.

2. 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)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/28 февруари 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 5
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.108 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич за разширяване на Гробищен парк - град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 12:
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, приета с Решение № 4-8 от 28.01.2020 г. в част II. ОБХВАТ И
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, създава се нова точка 9. Закупуване на имоти.
Същата се допълва със следния имот:

- поземлен имот с идентификатор 72624.433.108 по КККР на град Добрич, с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване - лозе, с площ
400.00  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 72624.433.108 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 400.00 (четиристотин) кв.м, собственост на наследниците на Стоянка
Костадинова Дюлгерова - Михаил Иванов Дюлгеров и Галина Михайлова Димитрова,
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 1 600 (хиляда и шестстотин) лева или 4 000 (четири хиляди) лева за декар.

Данъчната оценка на имота е 129.60 (сто двадесет и девет и 0.60) лева.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно

закона действия по изпълнение на решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.557, находящ се на ул.
„Княз Александър Батенберг“ № 44.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 13:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и
чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС, допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2020 година в част ІІ. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПРОГРАМАТА, т. 7. Прекратяване на съсобственост със следния имот:

- УПИ ХVІІІ-557 в кв. 941, предвиден „за жилищно строителство“ по
Кадастрален и ПРЗ на жк „Рилци“, идентичен с ПИ 72624.602.557 по КККР на град
Добрич с площ 61.00 кв.м.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
36, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ,
дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Свилен
Иванов Иванов в ПИ 72624.602.557 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Княз
Александър Батенберг“ № 44, идентичен с УПИ ХVІІІ-557 в кв. 941, предвиден „за
жилищно строителство“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Рилци“, чрез продажба на частта
на Общината от 61.00 кв.м, за сумата от 1 015,00 (хиляда и петнадесет) лева.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 654,80 (шестстотин петдесет
четири и 0,80) лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.902.209 по КККР на град
Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 14:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
36, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ,
дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и
Цветанка Иванова Рязкова - Великова в ПИ 72624.902.209 по КККР на град Добрич,
одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със
Заповед № КД-14-08-713/22.07.2008 г. на Началника на СГКК град Добрич, находящ се
в местността „Гаази баба“, чрез продажба на частта на Общината от 106.00 кв.м,
представляваща 106/622 (сто и шест от шестстотин двадесет и два) кв.м в идеални
части от Поземления имот, актувана с АОС № 5450/25.11.2019 г., вписан под № 30, т.
ХХVІ, вх. рег. № 9781/26.11.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич, за сумата
от 2 226,00 (две хиляди двеста двадесет и шест) лева, или 21,00 лв./кв.м.

Данъчната оценка на имота 19,80 (деветнадесет и 0,80) лева.
2. 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)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската
2020-2021 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 15:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, и чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ:

I. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и
индивидуално ползване през стопанската 2020-2021 г., описани подробно в
Приложение № 1.

II. Одобрява цена, определена по пазарен механизъм, изготвена от независим
оценител в размер на 10,00 (десет) лева за декар за отдаване под наем на пасища, мери
и ливади от общинския поземлен фонд.

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

IV. Приема Годишен план за паша за стопанската 2020-2021 г., съгласно
Приложение № 3.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение № 1

Пасища и мери от Общински поземлен фонд на Община град Добрич

№ Предназначение на
имота

Кадастрален
идентификатор

Населено място Категория
на земята

Площ /кв.м

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

10. пасище, мера 72624.174.57 землище гр. Добрич ІV 116 164 за индивидуално ползване
11. пасище, мера 72624.328.21 землище гр. Добрич ІV 89 291 за индивидуално ползване



Приложение № 2
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ

ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД
ДОБРИЧ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г.

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

1. Перспективен експлоатационен план за паша.
1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на Община град Добрич

съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на
Земеделието и храните „Национални стандарти за добро земеделско и екологично
състояние на земята”.

1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със
земеделските стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на
пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района.

1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските
стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и
утвърждаване на животновъдството като фактор за развитие на населеното място.

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и
индивидуално ползване.

2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.
2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския

поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни,
по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения към
Общинския поземлен фонд.

2.1.2. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за
общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с
категории и се обявява в общината и се публикува на интернет страницата на
общината.

2.1.3. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които
имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и
вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече
от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1
животинска единица в имоти от осма до десета категория.

2.1.4. Правоимащите лица подават заявление по образец до Kмета на общината,
към което прилагат документи от първи до десети март на текущата година.

2.1.5. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за
всеки кандидат площ по реда на т.2.1.3 и разпределя имотите за землището. Комисията
съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на
необходимите площи.

2.1.6. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в
землището към разпределените по реда на т.2.1.5 имоти съответната комисия извършва
допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна
община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в



срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен
фонд или до достигане на нормата по т. 2.1.3. Разпределението се извършва
последователно в съседното землище, община и област.

2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след
разпределението по т.2.1.6 в съответното и съседни землища, по заявление от
правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.5. предоставя служебно на
министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и
заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.

2.1.8. Въз основа на протоколите на комисиите по т.2.1.5 и т.2.1.6 и след
заплащане на наемната цена Кметът на общината сключва
договор за наем. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите
съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и се регистрират в общинската служба по
земеделие. В договорите за наем се предвижда увеличаване на наемната цена с
официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от НСИ.

2.1.9. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.10. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.9 свободни пасища, мери и
ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на
лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите се
сключват за една стопанска година.

2.1.11. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са
сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

2.2. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо ползване.
По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от

населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху
обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече
колективни стада.

3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене.
3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните

стандарти, утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро
екологично и земеделско състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни
косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.

4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите.
Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се

ползват съществуващите прокари и полските пътища.

5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.
5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:
5.1.1. За почвения слой не се допуска:
1) нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове,

камъни, почва, разораване;
2) преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;
3) едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място

за едновременно пашуване и за водопой;



5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията
при паша, не се допуска:

1) паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места;
2) унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч,

промени в ландшафта;
3) оставянето на пашуващите животни без надзор;
4) внасянето на минерални торове за подобряване на тревата;
5) не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището;
6) собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на

битовите отпадъци извън пасището;
7) опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел

предизвикване нов подраст;
8) поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой –

чешми, корита и др.

6. Ветеринарна профилактика.
6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на

животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и
не се допуска паша на животни в заразени участъци.

6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните
райони със специфични ветеринарни препарати.

7. Охрана.
Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за

сметка на ползвателите.

8. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от
конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически
условия и на развитието на животновъдството на територията на общината.

Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т. 5. Мерки за
опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.



Приложение № 3

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г.
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

I. ОСНОВАНИЕ
Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2020/2021 г. е разработен на

основание чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и
приемане от Общински съвет.

II. ОБХВАТ
Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от

Общински поземлен фонд на територията на Община град Добрич, като определя
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на общината
на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗСПЗЗ.

III. ЦЕЛ
Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването

на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното
въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И
ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд са определени за
общо и индивидуално ползване на територията на Община град Добрич, включени в
списъка в Приложение № 1.

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ
ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и
за индивидуално ползване на територията на Община град Добрич в зависимост от броя
и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се
определя от Общинския съвет на Община град Добрич с решение, прието с мнозинство
от общия брой на съветниците.

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
1. Общината e длъжна:
1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и пасища – публична
общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани като
земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро
земеделско и екологично състояние.
1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно
землище.
1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и
подобряване на ползването на пасищата и мерите.
2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:
2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо ползване
единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са
регистрирани земеделски производители с животни;



2.2. Да не се събира такса от собствениците на животни;
2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да
предоставят свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в
населеното място, както и да не събират такса от собствениците на единични животни,
независимо от разходите, които са направили по почистването на пасищата;
2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища, както и да не променят начина
на трайно ползване;
2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на
дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и
групи дървета да се извършва, съгласно Закона за опазване на селскостопанското
имущество;
2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на
опазването им;
2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни,
промишлени и др. отпадъци;
2.8. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние в
съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г.
на Министъра на земеделието и храните, включително:
 Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси.
 Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана

храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви
растителни видове - орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина.

 Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори).
2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни
(задължителните ваксинации и обезпаразитяване), с оглед недопускане
разпространението на зарази и паразити;
2.10. Не се допускат торене и третиране на мерите и пасищата с препарати за
растителна защита;
2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с
начин на трайно ползване „прокар“ и съществуващите полски пътища;
2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства;
2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност
в мерите и пасища.

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1. Кмета на Общината:
1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и
управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на
общината, съгласно ЗСПЗЗ;
1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и
мероприятия в изпълнение изискванията на закона;
2. Дирекция „Общинска собственост ”:
2.1. Отговаря за актуализацията на плана;
2.2. Съдейства и подпомага собствениците на животни в населените места по
изпълнението на плана;
2.3. Изготвя договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд;
2.4. Води регистър на сключените договори и следят техните срокове.



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

служба по земеделие – Добричка, ОД „Земеделие“ град Добрич, ОД по безопасност на
храните град Добрич.

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА
Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход

на бюджета на общината.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 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 5 – 16:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 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, помещение в АЕМО „Стария Добрич” в град Добрич без
промяна, със запазено предназначение – „Кожухарска работилница” с площ 30,85 кв.м,
с начална тръжна цена 69,41 лева на месец и 20 % ДДС.

Срок за отдаване под наем – 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),
актуализирана със Заповед № 144 от 28.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, помещение в АЕМО
„Стария Добрич”, град Добрич за берберница (бръснаро – фризьорски салон).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 17:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 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, помещение в АЕМО „Стария Добрич” в град Добрич с площ
15,40 кв.м, с начална тръжна цена 34,65 лева на месец и 20 % ДДС, за берберница
(бръснаро – фризьорски салон).

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС № 2143 от

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
актуализирана със Заповед № 144 от 28.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, „Металическа
работилница“ в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 18:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 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, помещение в АЕМО „Стария Добрич” в град Добрич с площ
33,00 кв.м, с начална тръжна цена 74,25 лева на месец и 20 % ДДС, за металическа
работилница.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС № 2161 от

23.04.2003 г.
Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ),
актуализирана със Заповед № 144 от 28.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, помещение в АЕМО
„Стария Добрич”, град Добрич за образователно-информационни, занаятчийски и
кулинарни събития, отразяващи народни обреди и обичаи.

След обсъжданията докладната записка БЕ ОТТЕГЛЕНА от вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, експозиционна зала-
занаяти (навес) в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич за образователно-
информационни, занаятчийски и кулинарни събития, отразяващи народни обреди и
обичаи.

След обсъжданията докладната записка БЕ ОТТЕГЛЕНА от вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Oтдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, във фоайето на
Дом за стари хора град Добрич – място за поставяне на автомат за топли напитки и
пакетирани хранителни изделия и безалкохолни напитки.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 21:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 и ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе търг с
тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска
собственост представляваща:

1.1 Част от фоайе на I-ви етаж в сградата на Дом за стари хора град Добрич с
площ 2,5 кв.м с начална тръжна цена 108,11 и 20% ДДС месечно, за поставяне на
автомат за топли напитки. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.

1.2 Част от фоайе на I-ви етаж в сградата на Дом за стари хора град Добрич с
площ 2,5 кв.м с начална тръжна цена 108,11 и 20% ДДС месечно, за поставяне на
автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки. Срок за отдаване под наем 5
(пет) години.

Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост № 4765/15.02.2012 г.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно

закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен
план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.902.145 по действащата
Кадастрална карта (КК) в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 22:

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

1. Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на
ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.902.145 по действащата Кадастрална карта
(КК) на град Добрич, на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 134, ал. 3 от
ЗУТ, за промяна в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ „Ов“.

2. Проект за Подробен устройствен план - План на застрояване (ПУП-ПЗ) за
същия имот, на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 2 от ЗУТ, като предназначението
на имота се променя в за „Жилищно строителство“ и се предвижда ново, свободно
застрояване, указано с ограничителни линии на 5,0 м от границата към пътя и на
нормативно определените отстояния от вътрешните имотни граници и да се съобрази
със сервитута на подземни комуникации водопровод и канализация, с устройствени
показатели при Н до 7,00 м: Пл. застр. до 40 %, Кинт до 0.8 и Пл. озел. мин. 60%.

Проектът на ЧИ на ОУПО град Добрич с обхват ПИ 72624.902.145 да се внесе
в общината, след получаване на положително решение (становище) от РИОСВ Варна
за ЧИ на ОУПО.

Проектът на ПУП-ПЗ с обхват ПИ 72624.902.145 да се 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.

Същият да се внесе в общината, след влизане в сила на ЧИ на ОУП и
получаване на положителни становища от „Електроразпределение - Север“ АД клон
град Добрич, „ВиК Добрич“ АД, РИОСВ град Варна.



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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Кандидатстване за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и
реставрацията на недвижимите културни ценности към Министерство на културата за
финансиране на реставрационни дейности по фасади на Художествена галерия, град
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 23:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
дава съгласие Художествена галерия град Добрич да кандидатства за финансиране пред
Министерството на културата за целева финансова подкрепа в областта на
консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности за 2020 г. за
реставрационни дейности по фасади на Художествена галерия на стойност
100 873,50 (сто хиляди осемстотин седемдесет и три и 0,50) лева с ДДС.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/28 февруари 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 5
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.447.41 в землището на град Добрич (за „Жилищно
строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 24:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план -
План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.447.41 в землището на град Добрич, за
промяна предназначението му за „Жилищно строителство“, с ново, ниско, свободно
застрояване, с ограничителни линии на 5,0 м от границата към пътя и на нормативно
определените отстояния от вътрешните имотни граници, и да се съобрази със сервитута
на подземни комуникации водопровод и канализация, с устройствени показатели при Н
до 10,00 м: Пл. застр. до 60 %, Кинт до 1,2 и Пл. озел. мин. 40% (1/3 дървесна
растителност).

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид
върху технически носител, и копие на хартиен носител и в цифров вид върху
технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствените планове и в PDF формат.

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/28 февруари 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 5
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.540 в местност „Гаази баба“ в землището на
град Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 25:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план -
План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.540 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 и Плътност на озеленяване
мин. 50%, Н до 7,00 м.

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид
върху технически носител, и копие на хартиен носител и в цифров вид върху
технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствените планове и в PDF формат.

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отказ за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.433.141 в землището на град Добрич (за
„Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопански инвентар и строителни
материали“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 26:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, отказва да разреши изработване на проект за Подробен
устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.433.141 в землището на
град Добрич за промяна предназначението му за „Селскостопанска постройка за
съхранение на селскостопански инвентар и строителни материали“ по причина, че
същият попада в ТЕРЕН – ГРОБИЩЕН ПАРК - ДАЛЕКОПЕРСПЕКТИВНО
РАЗШИРЕНИE, съгласно действащия Общ устройствен план на община (ОУПО) град
Добрич.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на стратегически документи в областта на общинското енергийно планиране.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 27:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 10,
ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници и чл. 12, ал. 2 от Закона за
енергийната ефективност, приема:

1. Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
и биогорива на Община град Добрич 2020-2024, съгласно Приложение № 1.

2. Общинска енергийна програма 2020-2024, съгласно Приложение № 2.
3. План за действие за енергийно развитие на Община град Добрич „Енергийно

устойчив Добрич 2030“, съгласно Приложение № 3.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Даване на съгласие за кандидатстване на Община град Добрич пред фонд „Социална
закрила” с проектно предложение „Обновяване, реконструкция и модернизация на
съществуваща материална база в Домашен социален патронаж и Дом за стари хора град
Добрич” и осигуряване на съфинансиране по проекта.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 28:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация:

1. Дава съгласие Община град Добрич да кандидатства с проектно предложение
„Обновяване, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база в
Домашен социален патронаж и Дом за стари хора град Добрич” пред Фонд „Социална
закрила” към Министерството на труда и социалната политика, в размер до 50 000
(петдесет хиляди) лева.

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер
на не по-малко от 10% от общата стойност на проекта.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да подготви и внесе проектно
предложение, окомплектовано с изискуемите документи, съгласно правилата на Фонд
„Социална закрила”.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Доклад на Община град Добрич за 2019 г. за  изпълнение на План за
действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики на
граждани в уязвимо социално положение за периода 2015 - 2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 29:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
приема Доклад на Община град Добрич за 2019 г. за изпълнение на План за действие на
Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо
социално положение за периода 2015 - 2020 г. – Приложение № 1.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества
и Превантивно-информационен център за 2019 г. и План за действие - 2020 г. за
изпълнение на Общинската стратегия на ОбСНВ град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 30:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, приема Годишен доклад за дейността на Общински съвет по наркотични
вещества и Превантивно-информационен център по наркотични вещества град Добрич
за 2019 г.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от
ЗМСМА, приема План за действие - 2020 г. за изпълнение на Общинската стратегия за
превенция на наркомании от Общински съвет по наркотични вещества град Добрич.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/28 февруари 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 5
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Избор на зам.-председатели на Общински съвет. Избор на Зам.-председатели на ПК
ЗОРК, ПК НО, ПК СМД, ПК ТУТ, ПК РРМСЕПП и ПК ПУКИЕ.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 31:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 8, ал. 5, чл. 52, ал. 1,
предложение 2 и чл. 11, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация:

1. Избира за зам.-председател на Общински съвет:

Нивелин Радичков

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА“ - 23; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 12.

2. Избира за зам.-председател на ПК „Спорт и младежки дейности“:

Петър Петров

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА“ - 23; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10.

3. Избира за зам.-председател на ПК „Регионално развитие, международно
сътрудничество, европейски програми и проекти“:

Миленка Георгиева

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.

ЦЯЛОСТНО ГЛАСУВАНЕ:
„ЗА“ - 35; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Представяне на информация за търговските дружества с над 50 на сто общинско
участие, съгласно Наредба по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 32:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във
връзка с чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата, съдържанието, реда и начина за
предоставяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор:

1. Приема за информация Доклад за състоянието на системите за финансово
управление и контрол за 2019 г. и Въпросник за самооценка на следните търговските
дружества:

1.1. „ЦПЗ Д-р П. Станчев“ ЕООД
1.2. „ДКЦ – I – Добрич“ ЕООД
1.3. „ДКЦ – II – Добрич“ ЕООД
1.4. „Столове“ ЕООД
1.5. „Градски транспорт Добрич“ ЕООД

2. Възлага на Председателя на Общински съвет град Добрич да извърши
последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 20; „ПРОТИВ“ - 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 12.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/28 февруари 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 5
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Създаване на Временна комисия за изготвяне на Стратегия 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 5 – 33:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация:
1. Създава Временна комисия в състав от 9 членове, с мандат до края на мандата на

Общински съвет град Добрич, която да изготви Стратегия за поддържане и опазване на
чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА“ - 22; „ПРОТИВ“ - 5; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6.

2. Избира за членове на Временната комисия:
2.1. арх. Емилия Добрева – Председател

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

2.2. д-р Георги Желев – общински съветник
2.3. д-р Явор Милушев – общински съветник
2.4. Нивелин Радичков – общински съветник
2.5. Десислава Трифонова – общински съветник

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА“ - 25; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9.

2.6. …………………… - представител на общинска администрация
2.7. ………………….... - представител на общинска администрация
2.8. …………………… - представител на общинска администрация
2.9. …………………… - представител на общинска администрация

ЦЯЛОСТНО ГЛАСУВАНЕ:
„ЗА“ - 28; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич
- І“, Договор № BG16RFOP001-1.011-0005-C01.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 34:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 17 от Закона за общинския дълг, реши:

1. Община град Добрич да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме
краткосрочен общински дълг, с цел реализацията на проект: „Реконструкция и
обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - І“, финансиран от
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие”, при следните основни параметри:

 Максимален размер на дълга – 1 922 477,00 (един милион деветстотин
двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет и седем) лева;

 Валута на дълга – лева;

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

 Условия на погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване;

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP001-1.011-0005-C01 и/или от собствени бюджетни
средства;

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.083 %;

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;



 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община град Добрич по

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-
0005-C01, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна
програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по
която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

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

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да подготви
искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Кандидатстване с проект за финансиране по покана на Национален доверителен
екофонд.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 35:
(Отм. т. 2 с влязло в сила на 10.07.2020 г. решение № 160/24.06.2020 г.

на Аднинистративен съд - Добрич)

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 кандидатстване с проект за финансиране чрез Инвестиционна
програма за климата за 1 бр. хибридно превозно средства (plug in) и 1 бр. електрическо
превозно средство.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА“ - 18; „ПРОТИВ“ - 6; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8.

2. (Отменена с Решение №160/24.06.2020 г. на Административен съд - Добрич)
Дава съгласие за осигуряване на необходимия собствен принос в размер до  113 000
лева към бюджета на проекта.

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

ЦЯЛОСТНО ГЛАСУВАНЕ:
„ЗА“ - 18; „ПРОТИВ“ - 4; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 9.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията за
финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения на
Община град Добрич.

След обсъжданията с 26 гласа „ЗА”, 3 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка БЕ ОТЛОЖЕНА за разглеждане на
следващо заседание на Общински съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/28 февруари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2020 година

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти –
апартаменти.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 5 – 37:

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

1. Ап. 20 в жк „Балик“, бл. 31, вх. В, ет. 7 – Димитричка Николаева Тодорова
2. Ап. 11 ул. „Силистра“, бл. 53, вх. Б, ет. 4 – Ивелина Петрова Илиева
3. Ап. 31 в жк „Балик“, бл. 51, вх. Б, ет. 8 – Виолета Михалева Митева
4. Ап. 17 в жк „Дружба“ бл. 14, вх. Б, ет. 6 – Петя Кирова Славова
5. Ап. 5 в жк „Балик“, бл. 55, вх. Е, ет. 2 – Емилия Асенова Александрова
6. Ап. 13 в жк „Балик“, бл. 31, вх. В, ет. 59 - Павлета Илиева Василева
7. Ап. 7 ул. „Ясна поляна“ № 2, вх. А, ет. 3 – Александър Дечков Сандев
8. Ап. 15 в жк „Балик“, бл. 3, вх. А, ет. 4 – Марийка Атанасова Генчева
9. Ап. 2 в жк „Балик“, бл. 1, вх. Б, ет. 1 – Хюсние Хасан Алитова
10. Ап. 21 в жк „Балик“, бл. 17, вх. Г, ет. 6 – Севим Кадир Демирова
11. Ап. 3 в жк „Балик“, бл. 34, вх. Б, ет. 1 – Мукадер Фееми  Кадир
12. Ап. 3 в жк „Балик“, бл. 42, вх. Б, ет. 2 – Емил Георгиев Христов
13. Ап. 4 в жк „Балик“, бл. 44, вх. Б, ет. 1- Геновева Манолова Орманджиева
14. Ап. 4 в жк „Балик“, бл. 31, вх. В, ет. 2 – Янка Петрова Маринова
15. Ап. 14 в жк „Балик“, бл. 39, вх. А, ет. 7 – Димитър Лазаров Димитров
16. Ап. 1 в жк „Балик“, бл. 31, вх. В, ет. 1 – Ивелин Андреев Добрев
17. Ап. 1 в жк „Балик“, бл. 61, вх. Б, ет. 1 – Димитър Кондов Николов
18. Ап. 3 в жк „Дружба“ 2, бл. 20, вх. Е, ет. 1 – Русанка Иванова Петкова
19. Ап. 3 в жк „Строител“, бл. 61, вх. А, ап. 3 – Антония Здравкова Димитрова
20. Ап. 8 Общежитие „Студенско“ бл. 2 , вх. А – Тодорка Драганова Димитрова
21. Ап. 4 в жк „Балик“, бл. 49, вх. А, ет. 2 – Калинка Найденова Драганова
22. Ап. 3 ул. „Емона“ № 5, вх. А, ет. 1 - Ганка Георгиева Стоянова
23. Ап. 10 в жк „Дружба“, бл. 30, вх. Г, ет. 4 – Емине Юсеин Даил
24. Ап. 3 в жк „Балик“, бл. 20, вх. Е, ет. 2 – Жулиета Димитрова Атанасова
25. Ап. 2 в жк „Балик“, бл. 36, вх. Б, ет. 1 – Виолета Митева Хайдарлиева
26. Ап. 16 в жк „Балик“, бл. 4, вх. Б, ет. 4 – Михаил Михалев Игнатов
27. Ап. 32 в жк „Дружба“ 1 бл. 5, ет. 8 – Юджел Юсеин Юсню



28. Ап. 4 в жк „Балик“, бл. 18, вх. А, ет.2 – Атанас Георгиев Тодоров
29. Ап. 18 в жк „Дружба“, бл. 14, вх. Е, ет. 6 – Димо Георгиев Койчев
30. Ап. 5 в жк „Балик“, бл. 32, вх. Б, ет. 2 – Кръстинка Андреева Железова
31. Ап. 58 ул. „Стоил Войвода“ № 16, ет. 12 – Марияна Иванова Маринова
32. Ап. 20 в жк „Балик“, бл. 1, вх. Б, ет. 5 – Николинка Михалева Иванова
33. Ап. 24 в жк „Балик“, бл. 61, вх. Б, ет. 8 – Николина Димитрова Василева
34. Ап. 51 бул. „Русия“, бл. 55, ет. 9 – Славко Христов Христов
35. Ап. 11 в жк „Балик“, бл. 44, вх. Б, ет. 3 – Илимдар Исмет Назиф
36. Ап. 10 в жк „Балик“, бл. 8, вх. А, ет. 4 – Румяна Михайлова Стоянова

ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и
чл. 8, ал. 9 от ЗОС, допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост за 2020 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т.
6. Продажба на общински имоти, подточка 6.3. Продажба на жилищни имоти, със
следните имоти:

1. Ап. 20 в жк „Балик“, бл. 31, вх. В, ет. 7 – Димитричка Николаева Тодорова
2. Ап. 11 ул. „Силистра“, бл. 53, вх. Б, ет. 4 – Ивелина Петрова Илиева
3. Ап. 31 в жк „Балик“, бл. 51, вх. Б, ет. 8 – Виолета Михалева Митева
4. Ап. 17 в жк „Дружба“ бл. 14, вх. Б, ет. 6 – Петя Кирова Славова
5. Ап. 5 в жк „Балик“, бл. 55, вх. Е, ет. 2 – Емилия Асенова Александрова
6. Ап. 13 в жк „Балик“, бл. 31, вх. В, ет. 59 - Павлета Илиева Василева
7. Ап. 7 ул. „Ясна поляна“ № 2, вх. А, ет. 3 – Александър Дечков Сандев
8. Ап. 15 в жк „Балик“, бл. 3, вх. А, ет. 4 – Марийка Атанасова Генчева
9. Ап. 2 в жк „Балик“, бл. 1, вх. Б, ет. 1 – Хюсние Хасан Алитова
10. Ап. 21 в жк „Балик“, бл. 17, вх. Г, ет. 6 – Севим Кадир Демирова
11. Ап. 3 в жк „Балик“, бл. 34, вх. Б, ет. 1 – Мукадер Фееми  Кадир
12. Ап. 3 в жк „Балик“, бл. 42, вх. Б, ет. 2 – Емил Георгиев Христов
13. Ап. 4 в жк „Балик“, бл. 44, вх. Б, ет. 1- Геновева Манолова Орманджиева
14. Ап. 4 в жк „Балик“, бл. 31, вх. В, ет. 2 – Янка Петрова Маринова
15. Ап. 14 в жк „Балик“, бл. 39, вх. А, ет. 7 – Димитър Лазаров Димитров
16. Ап. 1 в жк „Балик“, бл. 31, вх. В, ет. 1 – Ивелин Андреев Добрев
17. Ап. 1 в жк „Балик“, бл. 61, вх. Б, ет. 1 – Димитър Кондов Николов
18. Ап. 3 в жк „Дружба“ 2, бл. 20, вх. Е, ет. 1 – Русанка Иванова Петкова
19. Ап. 3 в жк „Строител“, бл. 61, вх. А, ап. 3 – Антония Здравкова Димитрова
20. Ап. 8 Общежитие „Студенско“ бл. 2 , вх. А – Тодорка Драганова Димитрова
21. Ап. 4 в жк „Балик“, бл. 49, вх. А, ет. 2 – Калинка Найденова Драганова
22. Ап. 3 ул. „Емона“ № 5, вх. А, ет. 1 - Ганка Георгиева Стоянова
23. Ап. 10 в жк „Дружба“, бл. 30, вх. Г, ет. 4 – Емине Юсеин Даил
24. Ап. 3 в жк „Балик“, бл. 20, вх. Е, ет. 2 – Жулиета Димитрова Атанасова
25. Ап. 2 в жк „Балик“, бл. 36, вх. Б, ет. 1 – Виолета Митева Хайдарлиева
26. Ап. 16 в жк „Балик“, бл. 4, вх. Б, ет. 4 – Михаил Михалев Игнатов
27. Ап. 32 в жк „Дружба“ 1 бл. 5, ет. 8 – Юджел Юсеин Юсню
28. Ап. 4 в жк „Балик“, бл. 18, вх. А, ет.2 – Атанас Георгиев Тодоров
29. Ап. 18 в жк „Дружба“, бл. 14, вх. Е, ет. 6 – Димо Георгиев Койчев
30. Ап. 5 в жк „Балик“, бл. 32, вх. Б, ет. 2 – Кръстинка Андреева Железова
31. Ап. 58 ул. „Стоил Войвода“ № 16, ет. 12 – Марияна Иванова Маринова
32. Ап. 20 в жк „Балик“, бл. 1, вх. Б, ет. 5 – Николинка Михалева Иванова
33. Ап. 24 в жк „Балик“, бл. 61, вх. Б, ет. 8 – Николина Димитрова Василева
34. Ап. 51 бул. „Русия“, бл. 55, ет. 9 – Славко Христов Христов



35. Ап. 11 в жк „Балик“, бл. 44, вх. Б, ет. 3 – Илимдар Исмет Назиф
36. Ап. 10 в жк „Балик“, бл. 8, вх. А, ет. 4 – Румяна Михайлова Стоянова

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)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)


