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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Обявяване на 25 септември 2020 г. (петък) за празничен и неприсъствен на територията
на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 1:

І. Общински съвет град Добрич, обявява еднократно 25 септември 2020 г.
(петък) за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 27; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през първото
шестмесечие на 2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и във връзка с чл.
44, ал. 1 т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.
68а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приема Отчет
за изпълнение на решенията през първото шестмесечие на 2020 г. (Приложение).

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 28; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



Приложение

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич
от общинската администрация

през първото шестмесечие на 2020 г.

І. Решения на ОбС по повод на извънредното положение и извънредната
обстановка в страната

През по-голямата част от отчитания период общинска администрация и
Общински съвет работиха в условията на извънредно положение и извънредна
обстановка, което наложи предприемане на различни по своя характер мерки и
действия, както и вземане, съответно изпълнение на решения за облекчаване
финансовото състояние на засегнати групи граждани и представители на бизнеса.
Както е известно, Законът за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за
преодоляване на последиците влезе в сила от 13.03.2020 г. и след двумесечното
извънредно положение до датата на предаване на отчета страната е в условията на
извънредна обстановка.
Тук ще припомня взетите решения и началото/организацията за тяхното изпълнение
през отчитания и в началото на настоящия период.

- По предложение на администрацията, с Решение 8-7/28.04.2020 г. бе изменена
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги: бе удължен срокът за плащане на такса битови отпадъци с 5% отстъпка
до 30 юни 2020 г.; при изпълнение на конкретни условия родители на деца от
детска ясла и детска градина бяха освободени от една месечна такса за първия
пълен месец след извънредното положение; за периода на извънредното
положение отпаднаха таксите за ползване на сезонни тераси към заведения за
хранене и развлечения и за ползване на центъра за базарна търговия (Битака).
Ново изменение и допълнение в същата Наредба бе направено с Решение 10-11
на заседанието на ОбС на 30.06.2020 г. – таксите за ползване на сезонни тераси
към заведения за хранене и развлечения отпаднаха за първия месец след
изтичане на извънредното положение и намалени с 50% за втория месец от
изтичане на извънредното положение.

Действия по прилагане на мерките:
В сайта на общината бе поместено съобщение до родителите/настойниците,

отговарящи на условията за освобождаване от заплащане на месечната такса за м. юни,
ведно с образец на заявление и необходими документи, удостоверяващи основанията за
освобождаване от такса, със срок за подаване до 08.07.2020 г. включително. Със
Заповед №876/03.07.2020 г. бе сформирана комисия със задача да прегледа подадените
заявления и приложените документи за освобождаване от заплащане на една месечна
такса за първия пълен месец след извънредното положение за ползване на детска
градина/детска ясла/м. юни 2020 г. и да изготви протокол. В указания срок са подадени
15 заявления относно такса детска градина (одобрени са 12, отговарящи на условията) и
12 заявления относно такса детска ясла (одобрени са 10, отговарящи на условията).

- По внесено от мен предложение като председател на създадената с Решение 6-12
от м. март 2020 г. на ОбС Временна комисия, която да проведе среща с
представителите на работодателските организации и бизнеса в Добрич и да
разработи икономически мерки в помощ на малкия и средния бизнес на
територията на Община град Добрич, Общински съвет взе две решения:



Решение 8-8/28.04.2020 г. относно намаляване еднократно с 50% дължимата за
един месец наемна цена на общинско жилище при определени условия;
Решение 8-9/28.04.2020 г. с икономически мерки за облекчение на търговци-
наематели на общински обекти.

Във връзка с решенията са предприети последващи организационни действия, които да
осигурят коректното изпълнение:

Със Заповед №581/15.05.2020 г. е определен редът по мярката съгласно Решение
8-8/28.04.2020 г. Определен е начален (15.05.2020 г.) и краен (30.06.2020 г.) срок за
приемане на документи. Утвърден е образец на заявление за кандидатстване за
намаляване на наем на общинско жилище и приложими документи. Определени са
редът и условията за кандидатстване от страна на засегнатите граждани, в съответствие
с условията по решението на ОбС.
Със Заповед №609/22.05.2020 г. е определен състав на комисия, която да разгледа
подадените заявления. В срока до 30.06.2020 г. за мярката (намаляване наем на
общинско жилище) са постъпили 5 заявления.

Със Заповед №582 и Заповед №583 от 15.05.2020 г. е определен редът по двете
мерки съгласно Решение 8-9/28.04.2020 г. Определен е начален (15.05.2020 г.) и краен
(30.06.2020 г.) срок за приемане на документи. Утвърден е образец на заявление за
кандидатстване за освобождаване изцяло от заплащане на дължими наеми за общински
обекти, съответно образец на заявление за кандидатстване за намаляване с 50% от
дължими наеми на общински обекти. Утвърдени са образци на декларации за
деклариране на обстоятелства. Определени са конкретните ред и условия за
кандидатстване от страна на заинтересованите лица – търговци-наематели, в
съответствие с условията по решението на ОбС.
Заповедите и утвърдените образци бяха своевременно публикувани на сайта на
общината за информация и изтегляне от заинтересованите страни.
Със Заповед №610/22.05.2020 г. е определен състав на комисия, която да разгледа
подадените заявления. В срока до 30.06.2020 г. за мярката по т. I (освобождаване
изцяло от заплащане на дължими наеми за общински обекти) са постъпили 39
заявления. В срока до 30.06.2020 г. за мярката по т. II (намаляване с 50% от дължими
наеми на общински обекти) са постъпили 25 заявления. Към датата на предаване на
отчета комисията продължава своята работа.

ІІ. Решения на ОбС относно придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество

1. Придобиване на собственост:

 Решение 5-12 от м. февруари 2020 г., с което Общински съвет дава съгласие за
закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.108 по КККР на град
Добрич с площ 400 кв. м (земеделска земя – лозе) за разширяване на Гробищен
парк – град Добрич.

Решението е изпълнено. Имотът е закупен чрез нотариално изповядване на сделката.
Плащането е извършено.

2. Разпореждане с имоти по реда на Закона за общинската собственост:

През първите шест месеца на годината е проведен само един търг – за продажба
по реда на ЗОС - на 10 март 2020 г. След обявяване на извънредно
положение/извънредна обстановка не е насрочван друг търг за продажба, както и



търгове за отдаване под наем на имоти/части от имоти, публична общинска собственост
и за възмездно учредяване право на строеж върху имоти, частна общинска собственост,
съгласно решения на Общински съвет. Към датата на предаване на отчета има
насрочени два търга: за отдаване под наем на 23 юли 2020 г. и за продажба на
общински имоти на 29 юли 2020 г.

Резултатите от търга на 10.03.2020 г. са показани в таблицата. На този търг са
продадени два имота по две стари решения: 20-13 от м. май 2017 г. и 27-5 от м.
октомври 2017 г.

Имот и начална тръжна цена
(без ДДС)

Решение/дата Търг Резултат/
достигната цена в
търга (без ДДС)

Четири от шест поземлени имота
в жк Добротица, предвидени за
жилищно строителство:
(1) идентификатор 72624.621.361
– площ 922 кв. м (66 845,00 лв.)
(2) идентификатор 72624.621.362
– площ 624 кв. м (45 240,00 лв.)
(3) (4) продадени
(5) идентификатор 72624.621.365
– площ 980 кв. м (71 050,00 лв.)
(6) идентификатор 72624.621.366
– площ 1 035 кв. м (75 040,00 лв.)

46-19/26.02.2019 3 търга 2019
10.03.2020

Няма кандидати.

Два поземлени имота в жк „Русия
1“ на ул. „Осъм“, предвидени за
комплексно обществено
обслужване:
(1) идентификатор 72624.614.9055
– площ 400 кв. м (52 500,00 лв.)
(2) идентификатор 72624.614.9056
– площ 412 кв. м (54 100,00 лв.)

49-13/28.05.2019 1 търг 2019
10.03.2020

Няма кандидати.

Поземлен имот с идентификатор
72624.618.266, идентичен с УПИ
І в кв. 23, предвиден „За
търговия, услуги и озеленяване“,
жк „Балик-Йовково-север“ -
площ 883,00 кв. м (44 434,00 лв.)

4-20/28.01.2020 10.03.2020 Няма кандидати.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор
72624.622.4289.1.82, състоящ се от
две помещения - обща площ 81,60
кв. м, с предназначение:
инфраструктурен обект, ведно с
отстъпено право на строеж,
равняващо се на 11,70 кв. м, етаж -
1 в сграда №1, бул. „Добричка
епопея“ №10 (34 900.00)

4-21/28.01.2020 10.03.2020 Няма кандидати.



3. Продажба на правото на собственост върху общински недвижими имоти:

- С Решение 5-11 от м. февруари 2020 г. Общински съвет дава съгласие да се
извърши продажба на правото на собственост върху общински недвижим имот,
представляващ ПИ 72624.615.3538 по КККР на град Добрич, с площ 322 кв. м,
предвиден „за жилищно строителство“, намиращ се на ул. „Белмекен“ №4 - на
собственика на законно построена в имота сграда Снежана Димитрова, за сумата
от 14 655 лв. без включен ДДС.

Решението е изпълнено: плащането е извършено; сключен е договор за продажба (от
24.04.2020 г.).

ІІІ. Решения относно дейности за привличане на средства от финансиращи
програми/органи

1. С Решение 31-17 от м. февруари 2018 г. Общински съвет декларира, че поема
ангажимент да осигури устойчивост на проект, с който общината кандидатства,
а именно „Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на Добрич“
по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски
транспорт“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Ходът на изпълнение е представян на вниманието на общинските съветници във

всеки един от шестмесечните отчети след приемането на решението, със съответните
допълнения.

Накратко, в предходни отчетни периоди са изпълнени последователно повторна
външна експертиза и оценка на подобряване организацията и управлението на трафика
в град Добрич. След приключване на експертизата и оценката, в края на м. ноември
2018 г. проектът е представен в Междинно звено за проверка и оценка. Оценката
приключва (м. март 2019 г.) и проектът е депозиран в Управляващия орган на ОПРР в
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. С писмо от м. април
2019 г. Управляващият орган на ОПРР дава допълнителни указания и насоки за
преработване на проектното предложение, след което то отново е подадено в
Междинно звено, съответно изпратено в МРРБ.

Междувременно, Общински съвет гласува още две решения като част от пакета
документи, придружаващи проектното предложение: Решение 54-4 от м. октомври 2019
г. е относно осигуряване на необходимия финансов ресурс за съфинансиране на
недопустими за финансиране разходи (ДДС – като задължение на партньора по проекта
„Градски транспорт Добрич“ ЕООД), както и в случай, че безвъзмездната финансова
помощ не покрива общата стойност на проектното предложение. Решение 2-3 от м.
ноември 2019 г. е за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на
информация за възлагане на задължение за извършване на обществен превоз на
пътници по утвърдена транспортна схема в град Добрич съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на съвета от 23.10.2007 г.
относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт.

През настоящия отчетен период, на 28.02.2020 г. с Решение на Управляващия
орган на ОПРР проектът е одобрен. Той е на стойност 8 183 546,72 лв., от които 327
256,12 лв. са собствено финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от
подписването на административния договор за безвъзмездна финансова помощ,



извършено на 09.03.2020 г. С моя Заповед №410/25.03.2020 г. е определен екипът за
организиране и изпълнение на дейностите по проекта.
Проектът включва внедряване на интелигентна система за управление на трафика,
която ще променя циклите на 21 светофарни кръстовища с оглед натовареността им;
подмяна на светофарни секции с нови енергоспестяващи; изграждане на система за
управление на обществения транспорт - осигуряване спазване на разписанията;
изграждане на контролен център за управление. Ще бъдат ремонтирани 30 спирки и
поставени електронни информационни табла. Предвидено е модернизиране на
подвижния състав на градския транспорт чрез закупуване на 4 електробуса, 2 зарядни
станции и маслен трансформатор за обслужване на линии 124, 201, 233. Заложена
е цялостна реконструкция на бул. „Добричка епопея“ с подобект мостово съоръжение с
обособяване на самостоятелни велоалеи и тротоари. Първата копка на дейностите по
булеварда бе направена на 26 юни т.г.

2. След провеждане през м. януари 2019 г. на две извънредни заседания по
проблема за довършване на жилищен блок „Добрич“, на редовното заседание на
Общински съвет през м. февруари 2019 г. е взето Решение 46-1 - общината да
сключи договор за краткосрочен банков кредит, по силата на който да поеме
краткосрочен общински дълг (до 600 хил. лв.) с цел финансиране реализацията
на инвестиционен проект „Изпълнение на строително-монтажни работи по
довършване на ЖБ „Добрич“ – с определени основни параметри. Възлага и
делегира права на Кмета да проведе процедура за избор на финансова
институция, която да осигури финансирането, след влизане в сила на решението
за избор на изпълнител по реда на ЗОП; да подпише договори за кредит и за
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически
действия по изпълнението.
Съгласно предходните отчети, извършено е техническо обследване на

състоянието на строежа, включващо заснемане на всички апартаменти и общи части и
установяване на настъпилата амортизация. Изготвена е техническа спецификация,
която обхваща необходимите СМР по възстановяване и довършване на жилищния
блок. Изготвена е документация по ЗОП с проект на договор, отчитащ спецификата на
разплащане с бъдещия изпълнител на обекта. В началото на м. август 2019 г. стартира
открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
„Строително-монтажни работи на обект Жилищен блок „Добрич“. След приключване
на процедурата, с избрания изпълнител е сключен договор №ДОП-190/21.11.2019 г.,
предвиждащ срок за изпълнение до 24 месеца. С писмо изх. рег. №17-00-17/29.11.2019
г. от общината е изпратена до банки Покана за участие в избор на финансова
институция за предоставяне на краткосрочен банков кредит в размер до 600 хил. лв.

В настоящия отчетен период, със Заповеди №3/02.01.2020 г. и №19/08.01.2020 г.
е назначен състав на комисия, която да разгледа, оцени и класира подадените оферти.
След приключване работата на комисията и представяне на протокол, със Заповед
№30/10.01.2020 г. е обявено класирането на финансовите институции за предоставяне
на кредита и тя е изпратена до участниците. След сключване на договора за кредит,
средствата се предоставят за СМР. През м. май 2020 г. фирмата-изпълнител започна
строително-ремонтните дейности за довършване на блок „Добрич“. Извършва се
събаряне на амортизираните от атмосферните условия стени на етажите, с цел да бъдат
изградени нови. Теренът се почиства и са взети размерите на дограмата.
Топлоизолацията следва да бъде съобразена с изискванията на Наредбата за енергийна
ефективност на сгради. Общата сума за завършването на блок „Добрич“ възлиза 3 076
хил. лв. с ДДС, като 600 хил. лв. от тях се осигуряват чрез краткосрочния банков заем, а



остатъкът ще бъде обезпечен чрез прехвърляне на право на собственост на обекти
общинска собственост. Очаква се сградата да е готова за експлоатация през 2022 г.

3. С Решение 48-37 от м. април 2019 г. Общински съвет дава съгласие общината да
кандидатства с проектно предложение „Наблюдавано жилище за младежи – град
Добрич“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за
деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на
социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” -
Компонент 1, с конкретни бенефициенти - общини, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г.
Както информирах в предходния отчет, проектното предложение бе изготвено и

подадено чрез системата ИСУН 2020 на 30.10.2019 г. Последва процедура по оценяване
от страна на Управляващия орган.

През настоящия отчетен период проектът е одобрен и на 17.02.2020 г. бе
подписан договор между Община град Добрич и Управляващия орган на ОП РЧР.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 172 743,20 лв.
Социалната услуга „Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“ стартира от 15
юни т.г. Общият капацитет е за 6 младежи на възраст  18-21 г., без увреждания,
ползвали резидентна услуга или приемна грижа, нямащи все още възможност за пълна
самостоятелност поради липса на доходи и заетост. В Наблюдаваното жилище те ще
водят самостоятелен начин на живот, като ще бъдат подкрепяни и от специалисти чрез
психологическо, социално, правно, трудово и друго консултиране. Наблюдаваното
жилище е в апартамент частна общинска собственост със застроена площ 144,75 кв. м.
То е ремонтирано, обзаведено и оборудвано по проект ”За моето бъдеще” на
Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020.

4. С Решение 48-38 от м. април 2019 г. Общински съвет дава съгласие общината да
кандидатства с проектно предложение „Реконструкция на сграда с цел
разкриване на нова социална услуга – Приют за бездомни лица и семейства“ по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.011 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 – Добрич“ по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет 4
„Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж”
(ОПРР) 2014-2020.
Предходните отчети включиха предприетите стъпки за цялостна подготовка на

проектното предложение за депозирането му в срока до края на м. април 2020 г.: Във
връзка със статута на сградата като паметник на културата се проведе процедура по
съгласуване на документацията за предвидената реконструкция с Националния
институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерство на културата,
съгласно изискванията на Закона за културното наследство. Изготвен бе инвестиционен
проект. През м. май 2019 г. е възложен доклад за оценка на съответствието на
инвестиционния проект по част „Енергийна ефективност“ към строеж „Реконструкция
на сграда – Приют за бездомни лица и семейства в гр. Добрич, ул. „Хан Кардам“ № 13“.
С писмо от м. юни 2019 г. са изискани необходими актуални данни и информация от
Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич. В края на м. юни 2019 г. е изпратено
Уведомление за инвестиционно предложение относно реконструкцията на сградата до
директора на РИОСВ – Варна.



Изготвеният цялостен проект е подаден от общината в Междинното звено на
24.10.2019 г. След процедура за оценка и одобрение проектното предложение е
представено пред Управляващия орган на ОПРР.

През настоящия отчетен период, с писмо, наш вх. рег. №04-06-25/23.04.2020 г., е
получено решение от ръководителя на УО на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за проектното предложение „Реконструкция на сграда за приют за
бездомни лица и семейства“ в размер на 575 526,49 лв. Договорът бе подписан на
12.05.2020 г., а срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

С планираните дейности основно ще бъде ремонтирана общинска сграда на
адрес ул. „Хан Кардам“ №13 с капацитет за 15 души, в която ще бъде настанен
приютът. Ще се създаде материална база за предоставянето на подслон, храна, хигиена
и социално консултиране на бездомни хора. Предстои изпълнение на строително-
монтажни дейности за реконструкция на обекта, за основно обновяване и
преустройство, при което ще се въведат и мерки за енергийна ефективност и ще се
изгради достъп за хора с увреждания. Екипът за организация и управление на проекта е
определен с моя Заповед №589/18.05.2020 г. След цялостното обновяване,
реконструкция и преустройство на сградата за нейното нормалното функциониране е
предвидено да бъде доставено и монтирано необходимото оборудване и обзавеждане за
разкриване на социалната услуга "приют".

5. С Решение 51-37 от м. юли 2019 г. Общински съвет дава съгласие за участие на
общината в Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и
модернизация на общинска инфраструктура“ по Програмата „Възобновяема
енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021
г.
В предходния отчетен период (през м. ноември 2019 г.) Министерство на

енергетиката обяви поканата за набиране на проектни предложения за „Рехабилитация
и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено
осветление на общините“ по цитираната Програма.

През настоящия отчетен период администрацията завърши подготовката на
проектното предложение до размера на максималната допустима стойност - 600 хил.
евро, която е 100 % безвъзмездна финансова помощ. С оглед цялостното изготвяне на
проекта, на заседанието на ОбС през м. януари 2020 г. внесох за обсъждане и бе
одобрено предложение за обхвата на проекта, ведно с мотиви за избора, прието с
Решение 4-17. През м. март 2020 г. проектното предложение бе депозирано пред
Програмния оператор – Министерство на енергетиката. Във връзка с изпратени до
кандидатите допълнителни указания относно осигуряване участието на конкретен
партньор, на заседанието през м. май 2020 г. ОбС даде съгласие за норвежки партньор
(International Development Norway), гласувано с Решение 9-22 като точка-допълнение
към Решение 51-37/2019 г. Към настоящия момент проектното предложение е в
процедура по оценяване.

6. С Решение 52-21 от м. септември 2019 г. Общински съвет дава съгласие за
подготовка и депозиране на проектно предложение по Ограничена покана за
подбор на проекти „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“,
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване
на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014-2021 г.



Както бе съобщено в предходния отчет, проектното предложение с
наименование „Младежки център Добрич – Вашето днес“ бе изготвено и депозирано в
срок (на 01.11.2019 г.) пред Програмния оператор – Министерство на образованието и
науката.

През настоящия отчетен период, след процедура по оценяване, в края на м. май
2020 г. общината е с одобрен проект, който ще се финансира с 1 895 105, 66 лв.
Подписан договор бе връчен в началото на м. юли т.г. на мен и представители на
общините Пловдив, Стара Загора и Враца на официална церемония от Министъра на
образованието и науката г-н Красимир Вълчев.
С изпълнението на проекта, Младежки център - Добрич ще повиши разнообразието на
дейностите и броя на младежите и участниците от други възрастови групи.
Планираните инициативи ще отговорят на потребности на младите хора, включително
от уязвимите групи. Предвидени са строително-ремонтни работи и доставка на
оборудване за обособяване на младежка зона в прилежащата част на Младежки център
– Добрич, подобряване на материално-техническата база в Корпус 3 – Зала за танци,
закупуване на оборудване и обзавеждане за реализиране на широк спектър от
разнообразни дейности от и за младите хора. Планирани са младежки академии, обмени
и инициативи, неформални обучения, образователни курсове, нови клубни форми,
дейности за социално приобщаване, срещи с представители на уязвими групи, дейности
с представители на групи, различни от младежите, в това число родители, деца,
учители и други специалисти, работещи с младежи. Партньори на Община град Добрич
са Община Копавогур, Исландия и добричките училища ПГТ „Пейо Яворов“ и СУ
„Любен Каравелов“.

7. С Решение 5-23 от м. февруари 2020 г. Общински съвет дава съгласие,
Художествена галерия Добрич да кандидатства пред Министерство на културата
за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на
недвижимите културни ценности за 2020 г. за финансиране на реставрационни
дейности по фасади на галерията на стойност 100 873,50 лв. с ДДС.
Проектът за кандидатстване за целева финансова подкрепа е изготвен и изпратен

в Министерство на културата на 12 март 2020 г. Все още няма обратна информация от
министерството.

8. С Решение 5-28 от м. февруари 2020 г. Общински съвет дава съгласие за
подготовка и депозиране на 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
Министерство на труда и социалната политика в размер до 50 хил. лв., като
поема ангажимент за съфинансиране в размер на не по-малко от 10% от общата
стойност на проекта.

Проектното предложение е изготвено и депозирано пред Фонд „Социална закрила“ към
МТСП на 25 март 2020 г. Към датата на предаване на отчета тече процедура по
оценяване.

ІV. Други решения

1. С Решение 51-5 от м. юли 2019 г. Общински съвет приема актуализация на
бюджета на общината за 2019 г. и указва (в т. 1.3.) „Средствата в размер на 1
357 660 лева да бъдат използвани за рехабилитация и ремонт на следните улици,



приоритетно: ул. „Свещеник Павел Атанасов“, ул. „№ 12“, ул. „Хан Тервел“, ул.
„Армейска“

Както информирахме на предходното заседание на Общински съвет, а също и чрез
медиите, изпълнението стартира с цялостен ремонт на ул. „Свещеник Павел Атанасов“.
За улиците „Хан Тервел“ и „Армейска“ предстои изграждане на подземна
инфраструктура във връзка с регионални прединвестиционни проучвания на ВиК-
Добрич, подмяна на водопровод. Засега за тях е предвиден текущ ремонт, изкърпване,
за да се осигури нормалната им проходимост. След като приключат дейностите на ВиК,
ще се пристъпи към цялостното им преасфалтиране. Забавянето на дейностите по
асфалтиране и текущи ремонти е свързано и с извънредното положение и ограничената
дейност на фирмите през периода.

2. С Решение 5-6 от м. февруари 2020 г. Общински съвет дава съгласие за участие
на общината в Петата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро
управление на местно ниво на Съвета на Европа през 2020 г. и възлага да се
извърши организация и подготовка на документи за кандидатстване.

Подготвен е обемен доказателствен материал в електронен формат, отразяващ работата
на общинска администрация и Общински съвет съгласно 82 индикатора за прилагане
12-те принципа за добро демократично управление на местно ниво. Пакетът документи
е изпратен в МРРБ на 1 юни 2020 г. След процедура на оценяване от независими
експерти, както и провеждане на проучване сред граждани и съветници, резултатите се
очаква да бъдат известни през есента на настоящата година. Решението е изпълнено.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървен
материал за огрев.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 3:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 36 , ал. 3,
т. 1, чл. 41, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет дава съгласие за продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на дървен материал за огрев и одобрява предложената начална тръжна
цена.

Начална тръжна цена – 6494.00 лева, без включено ДДС, за цялото количество от
191 пространствени м3 (34.00 лева, без включено ДДС, на пространствен м3, 40.80 лева
на м3 с включено ДДС или 7792.80 лева с включено ДДС за цялото количество от 191
пространствени м3).

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

3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона действия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и
Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 януари 2020 година до
30 юни 2020 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 4:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната одобрява разходите за командировки на Kмета на Община
град Добрич и на Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01
януари 2020 година до 30 юни 2020 година (пътни, дневни и квартирни пари), съгласно
Приложение № 1 и Приложение № 2.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



Приложение № 1

Отчет
за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов -

Кмет на Община гр. Добрич
за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

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

командировката

25.02-26.02.2020 г. гр.София 40 120 108,60 268,60 Участие в Общо събрание
на НСОРБ

09.03.2020 г. гр.София 20 185,40 205,40 Работни срещи в МРРБ
Всичко: 60 120 294,00 474,00



Приложение № 2

Отчет
за извършените разходи за командировки от Мая Димитрова -

Председател на Общински съвет на Община гр. Добрич
за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

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

командировката

10.02-11.02.2020 г. гр.Пловдив 138,00 138,00

Участие в дискусионна
лектория, организирана от
Национална асоциация на
председателите на общински
съвети в Република България

25.02-26.02.2020 г. гр.София 120 108,60 228,60 Участие в общо събрание на
НСОРБ

18.06-19.06.2020 г. гр.Пловдив 20 107,45 127,45

Участие в общо събрание на
Национална асоциация на
председателите на общински
съвети в Република България

Всичко: 20 120 354,05 494,05



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително
по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич
през второ тримесечие на 2020 г. и актуализираното разпределение на променените
бюджети към 30.06.2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124,
ал. 4 и чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, приема Информация за
извършени промени по бюджета на Община град Добрич, съответно по бюджетите на
второстепенните разпоредители с бюджет през второ тримесечие на 2020 г. и
актуализираното разпределение на бюджетните сметки на разпоредителите с бюджет
при Община град Добрич към 30.06.2020 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА  и чл.
170, ал. 2 от ЗИНЗПС:

1. Определя следните свои представители в Наблюдателната комисия към
Общински съвет град Добрич:

Председател: Михаел Игнатов
Членове: 1. Велислав Даскалов

2. Галин Иванов
3. Милко Пенчев

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

2. Предлага на Председателя на Общински съвет град Добрич да утвърди
състава на Наблюдателната комисия, както следва:

Председател: Михаел Игнатов – общински съветник
Членове:
1. Велислав Даскалов – общински съветник
2. Галин Иванов – общински съветник
3. Милко Пенчев – общински съветник
4. Марияна Димитрова Монева – инспектор в Районна служба „ИН” – гр. Добрич
5. Виолета Иванова Калинова - експерт в Областен съвет на БЧК
6. Янка Георгиева Димитрова – представител на КНСБ гр. Добрич
7. Маргарита Василева Ефтимова – председател на СРС “Подкрепа” – гр. Добрич
8.  Росица Маркова Тодорова – гл. юрисконсулт в Община град Добрич



9. Росица Атанасова Атанасов – гл. експерт в Дирекция “ГРОН” в Община град
Добрич.

3. В заседанията на наблюдателната комисия да участват и представители на
Окръжна прокуратура, на Окръжен съд град Добрич; на І РУ „Полиция” град Добрич.

ЦЯЛОСТНО ГЛАСУВАНЕ:
„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община град
Добрич на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване
и канализация в обособена територия, обслужвана от “В и К Добрич” AД, град Добрич,
което ще се проведе на 11-ти август 2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 7:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА
и чл.198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите:

1. Дава мандат на Йордан Тошков Йорданов – Кмет на Община град Добрич, а
при невъзможност да присъства лично определя инж. Пенчо Керванов, зам.-кмет УТ да
представлява Община град Добрич в редовното заседание на Общото събрание на
Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич“ АД, гр.
Добрич, което ще се проведе на 11-ти август 2020 г. от 10.00 часа в зала „Пресцентър“
на Областна администрация Добрич.

2. Упълномощава кмета на Община град Добрич, съответно определения в т. 1
представител да гласува в Общото събрание на Асоциацията по В и К, както следва:

2.1. По точка първа от дневния ред – „приема“.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ОСМА 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, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 8:

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 и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно – процесуалния
кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията за
финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения, както
следва:

§1. Чл. 4, т. 1 се изменя по следния начин:
1. да са вписани Националния регистър на спортните клубове към Министерството на
младежта и спорта.

§2. Чл. 4, т. 2 се изменя по следния начин:
2. да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация към
Министерството на младежта и спорта.

§3. Чл. 4, т. 3 се изменя по следния начин:
3. да имат предмет на дейност - физическа активност и спорт, седалище и адрес на
управление в град Добрич, без клонове на спортни клубове с адрес и регистрация в
друг град.

§4. В чл. 4 се създава нова т. 7 със следния текст:
7. да имат сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, в който са
регламентирани правата и задълженията им, същите да са вписани в Единен регистър
на спортно-педагогическите кадри към ММС. Изключение от това правят треньорите
на трудов договор към спортните училища.

§5. Чл. 8, т. 1 се изменя по следния начин:
1. Постигнати резултати в Международния спортен календар /МСК/ и Държавния
спортен календар /ДСК/: състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в



Европейски, Световни, Балкански първенства или на зонални и републикански
Държавните първенства през последната година;

§6. Чл. 9 се изменя по следния начин:
Чл. 9 Всеки клуб може да отчете класиране от Международния спортен календар както
следва:

ТАБЛИЦА 1

Вид първенство Мъже, Жени Юноши, Девойки, Младежи
Олимпийски игри До Х - то място
Световни първенства До VIII - мо място До VIII - мо място
Европейски първенства До VI - то място До VI - то място
Балкански първенства До III - то място До III - то място

§7. Чл. 11 се изменя по следния начин:
Чл. 11 Спортен клуб, подготвил състезател участник в Олимпийски игри или
Световни, Европейски първенства и Балкански първенства, получава еднократно точки
за всеки състезател както следва:

Мъже. Жени Юноши. Девойки. Младежи
1. Олимпийски игри                 200                                        150
2. Световни първенства 170 120
3. Европейски първенства        140 90
4. Балкански първенства 110 60

§8. Чл. 12 се изменя по следния начин:
Чл. 12 Класирането на състезателите от съответните спортни клубове в
Международния спортен календар се оценява според Таблица 2.

ТАБЛИЦА 2

Класиране Олимпийски
игри

Световни
първенства

Европейски
първенства

Балкански игри

мъже и жени мъже и
жени

юноши,
девойки,
младежи

мъже и
жени

юноши,
девойки,
младежи

мъже и
жени

юноши,
девойки,
младежи

I 500 245 100 200 125 100 80
II 450 215 80 170 105 80 60
III 400 195 75 150 90 60 40
IV 350 180 65 135 80 - -
V 325 160 60 110 75 - -
VI 300 150 55 100 70 - -
VII 275 130 - - 60 - -
VIII 250 120 - - 50 - -
IX 225 - - - - - -
X 200 - - - - - -



§9. Чл. 13, ал. 3 се изменя по следния начин:
Чл. 13 (3) Точките по ал. 1 и 2 се оценяват по Таблица 3.

ТАБЛИЦА 3

Държавно първенство
Класиране Деца юн. д. мл. в. юн. д. ст. в. Младежи Мъже и жени
I 50 64 72 80 100
II 42 56 64 72 92
III 36 48 56 64 84
IV 29 35 43 48 76
V 25 30 37 42 68
VI 21 26 32 36 60
VII 19 23 28 34 52
VIII 18 22 26 32 46
IX 16 20 24 30 38
X 15 18 23 28 30
XI 14 17 21 27 -
XII 13 16 20 26 -
XIII 12 15 18 - -
XIV 11 14 17 - -
XV 10 13 16 - -
XVI 9 12 15 - -

§10. В чл. 13 се създава нова ал. 6 със следния текст:
(6) Спортни клубове, които отчитат единствено крайни класирания от регионални зони
на Държавно първенство, получават 50% точките по Таблица 3.

§11. В заключителни разпоредби на наредбата се създава нов §4 със следния текст:

§4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията за финансово
подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения на Община град
Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг
начин на територията на общината.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложения за изменение на концесионен договор №25 от 26.05.2003 г., за
предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Кръчма“,
находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 9:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА, §5,
ал. 2 от ПЗР на ЗК, във връзка с чл. 143, ал. 3 от ЗК и чл. 141, ал. 2 ЗК и предложения с
вх. рег. индекс №70-00-159 от 20.01.2020 г. и №70-00-384 от 20.02.2019 г.:

1. Отказва да приеме отправеното предложение с вх. рег. индекс №70-00-159 от
20.01.2020 г. от концесионера ЕТ„ЛИК – ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА“, със седалище и
адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Иларион Макариополски“ №48А, EИK
124017048, представляван от Лидия Иванова Спасова, за изменение на концесионния
договор, чрез замяна на концесионер. Отказва замяна на концесионера с
правоприемник по договор №25 от 26.05.2003 г., за предоставяне на концесия върху
имот, публична общинска собственост: „Кръчма“, находящ се в АЕМО „Стария
Добрич“, град Добрич.

2. Връща искането с вх. рег. индекс №70-00-384 от 20.02.2019 г. на концесинера
ЕТ „ЛИК – ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА“, със седалище и адрес на управление: гр.
Добрич, ул. „Иларион Макариополски“ №48А, EИK 124017048, представляван от
Лидия Иванова Спасова за ново мотивирано предложение, относно удължаване на
срока на договора.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона
действия по изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отправено от „ХИДРО–СТРОЙ–МОНТАЖ“ ЕООД, град Добрич, предложение за
изменение на договор №49 от 11.11.2004 г., за предоставяне на концесия върху имот,
публична общинска собственост: „Сиропчийница“, находящ се в АЕМО „Стария
Добрич“, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 10:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА, §5,
ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗК, чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗК, чл. 141, ал. 2 ЗК, чл. 24 от договор за
предоставяне на концесия №49 от 11.11.2004 г., уведомление с наш вх. рег. индекс
№94П-00-542 от 03.12.2019 г. и мотивирано предложение с наш вх. рег. индекс №70-00-
1123/09.06.2020 г. от „ХИДРО–СТРОЙ–МОНТАЖ“ ЕООД, за изменение на
концесионния договор:

1. Приема отправеното от „ХИДРО–СТРОЙ–МОНТАЖ“ ЕООД, град Добрич
предложение за изменение на договор №49 от 11.11.2004 г. за предоставяне на
концесия върху имот, публична общинска собственост: „Сиропчийница“, находящ се в
АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич, както следва:

- Промяна на данни за концесионера:
от ХИДРО–СТРОЙ–МОНТАЖ, Дружество с ограничена отговорност
на ХИДРО–СТРОЙ–МОНТАЖ, Еднолично дружество с ограничена отговорност

- Промяна на Управител:
от КОЛЬО ПЕТКОВ КОЛЕВ
на ПЛАМЕНА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА

2. Оправомощава Кмета на Община град Добрич да уведоми концесионера за
настоящото решение и да сключи с „ХИДРО–СТРОЙ–МОНТАЖ“ ЕООД, град Добрич
допълнително споразумение към договор №49 от 11.11.2004 г., за предоставяне на
концесия върху имот, публична общинска собственост: „Сиропчийница“, находящ се в
АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич. В 30-дневен срок от сключването на
допълнителното споразумение, главният експерт „Концесии“ в дирекция „Общинска



собственост“ при Община град Добрич да публикува обявление за изменение на
възложена концесия съгласно ЗК.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона
действия по изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 26; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 11/28 юли 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 11
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 юли 2020 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Продажба на имот (земеделска територия), общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 11:
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.
6 Продажба на общински имоти, подточка 6. 2. Продажба на земеделски земи със
следния имот:

- Поземлен имот с идентификатор 72624.123.806 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на
ИД на АГКК, с площ 747,00 кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска;
Начин на трайно ползване: Зеленчукова градина.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество дава съгласие за продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване и одобрява предложената начална тръжна цена без ДДС на следният
имот:

- Поземлен имот с идентификатор 72624.123.806 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на
ИД на АГКК, с площ 747,00 кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска;
Начин на трайно ползване: Зеленчукова градина, актуван с АОС №5471/01.07.2020 г.,
вписан под №130, т. ХІ, вх. рег. №4385/03.07.2020 г. в Службата по вписванията град
Добрич и начална тръжна цена 1 644,00 (хиляда шестстотин четиридесет и четири) лева.

Данъчната оценка на имота е 130,10 (сто и тридесет и 0,10) лева.
3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
4. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия..

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 24; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.903.12, по КККР на гр.
Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 12:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за управление и
разпореждане в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, точка 7. Прекратяване на
съсобственост: за земеделска земя с площ 90.00 кв. м, представляващо 90/640 кв. м в
идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.903.12 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.Добрич,  находящ се в местността „Гаази баба“.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36,
ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1,
т. 3 от НРПУРОИ дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град
Добрич, от една страна и Иво Деспов Иванов, от друга страна, чрез продажба частта на
Общината, а именно земеделска земя с площ 90.00 кв. м, представляваща 90/640 кв. м в
идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.903.12 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“, за
сумата от 1 530.00 (Хиляда петстотин и тридесет) лева, или 17.00 лв./кв. м.

Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, сделките по прехвърлянето право на собственост
върху земя са освободени доставки.

Данъчната оценка на частта на Общината е 28.40 (Двадесет и осем и 0.40) лева.
ІІI. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона

действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 24; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.49, по КККР на гр.
Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 13:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за управление и
разпореждане в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, точка 7. Прекратяване на
съсобственост: за земеделска земя с площ 126.00 кв. м, представляващо 126/626 кв. м в
идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.905.49 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53,
ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община
град Добрич, от една страна и Живко Илиев Великов, от друга страна, чрез продажба
частта на Общината, а именно земеделска земя с площ 126.00 кв. м, представляваща
126/626 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.905.49 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, находящ се в местността
„Гаази баба“, за сумата от 2 520.00 (Две хиляди петстотин и двадесет) лв., или 20.00
лв./кв. м.

Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, сделките по прехвърлянето право на собственост
върху земя са освободени доставки.

Данъчната оценка на частта на Общината е 49.30 (Четиридесет и девет и 0.30)
лева.

ІІI. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона
действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 23; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне
на преместваеми павилиони за тото-пунктове с унифициран дизайн.

След обсъжданията, с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа – „ПРОТИВ“ и 2 гласа –
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ докладната записка БЕ ОТЛОЖЕНА за разглеждане на
следващо заседание на Общински съвет град Добрич.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с
идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” №5 (бивша стоматологична
поликлиника).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 15:

1. 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 части от имот
публична общинска собственост, кабинет №229 – на втори етаж в сграда с
идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков“ №5 (бивша стоматологична
поликлиника) с площ 15,50 кв. м, с начална тръжна цена 148,95 лева на месец и 20%
ДДС, за медико-техническа лаборатория.

Срок за отдаване под наем - 10 (десет) години.
Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС №3842 от

27.12.2007 година.
Цената е определена съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 22; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Кандидатстване за финансиране на ОУ „Стефан Караджа“ гр. Добрич по Национална
програма „Изграждане на училищна STEM среда“ – II етап.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 16:

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет дава съгласие:

1. ОУ „Стефан Караджа“ – Добрич да кандидатства за финансиране по
Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ с проектно предложение
на стойност 50 000 лева с ДДС, с принос на училищната общност в размер на 10% от
общата стойност на проекта.

2. При одобрен проект по Национална програма „Изграждане на училищна
STEM среда“, дава съгласие за изпълнение на строително-монтажни работи в ОУ
„Стефан Караджа“, свързани с обособяване на нови пространства за учене, чрез
разделяне/обединяване на помещения, отговарящи на нуждите и изискванията на
програмата.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 22; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Кандидатстване с проектно предложение по Конкурсна процедура 33.19-2020 на
Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства (ЦОИДУЕМ).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 17:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация:

1. Дава съгласие, Община град Добрич да кандидатства с проектно предложение
по Конкурсна процедура 33.19-2020, обявена от Центъра за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Формиране на паралелка в СпУ „Георги Ст. Раковски“ с по-малък брой ученици от
минималния норматив.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 18:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА и във връзка с  чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2, 5 и 8 от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, разрешава
по изключение от минималния брой на учениците формиране през учебната 2020/2021
година на една паралелка в V клас с 10 ученици в СпУ „Георги Ст. Раковски“.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 22; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Формиране на паралелка в ОУ „Никола Й. Вапцaров“ с по-малък брой ученици от
минималния норматив.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 19:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2, 5 и 8 от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование разрешава,
по изключение от минималния брой на учениците, формиране през учебната 2020/2021
година на една паралелка в VII клас с 15 ученици в ОУ „Никола Й. Вапцаров“.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Одобряване на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на
Община (ОУПО) град Добрич за Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-257 и III-260 в кв.
24 на Централна градска част (ЦГЧ) град Добрич, за промяна от „ЦЕНТРАЛНА
УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 2 – Ц2“ в „ЦЕНТРАЛНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 1 – Ц1”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 20:

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, одобрява проект за Частично
изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за УПИ II-
257 и УПИ III-260 в кв. 24 на ЦГЧ град Добрич, за промяна от „ЦЕНТРАЛНА
УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 2 – Ц2“ в „ЦЕНТРАЛНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 1 – Ц1” с
устройствени показатели: Пл. на застр. от 40 до 70%, Кинт до 2.3 и Пл. на озел. от 30 до
50%.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Одобряване проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община
(ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.902.145 в землището на град Добрич за промяна от
„ЗЕМИ БЕЗ ПРАВО НА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – Ссб“ в УСТРОЙСТВЕНА
ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ – Ов“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 21:

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 103, ал. 4 от ЗУТ , одобрява проект
за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич
за ПИ 72624.902.145 в землището на град Добрич за промяна от „ЗЕМИ БЕЗ ПРАВО
НА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – Ссб“ в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН
ОТДИХ – Ов“, с устройствени параметри: Пл. застр до 40%, Кинт до 0.8, Пл. озел. мин.
50% и Н до 7,0 м.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 11/28 юли 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 11
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 юли 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен
план (ОУП) град Добрич и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-
ПЗ) за ПИ 72624.906.429 в местност „Гаази баба“ град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 22:

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

на проект за Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИ на ОУП) с обхват ПИ
72624.906.429 в местност „Гаази баба“ за промяна от ТЕРЕН – „ЗЕМИ БЕЗ ПРАВО НА
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО“ – „Ссб“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА
ВИЛЕН ОТДИХ“ – „Ов“ с устройствени параметри: Пл. застр. до 40%, Кинт до 0,8 и Н
до 7,0 м.

Да се представи Решение от РИОСВ Варна.
2. На основание чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал.1 от ЗУТ –

изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ)
със същия обхват, за промяна предназначението на земеделския имот за „Жилищно
строителство“, с ограничителни линии 5,0 м от границата към пътя и нормативно
определените разстояния до вътрешните граници, с устройствени показатели (Н до 7,0
м), П застр. до 40%, Кинт до 0,8 и П озел. Мин. 50%, съгласно приложената скица –
предложение, след влизане в сила на ЧИ на ОУП.

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

3. Изработването и процедирането на ЧИ на ОУП и ПУП-ПЗ е за сметка на
заинтересованите лица собственици на поземления имот, съгласно чл.124а, ал.5 от ЗУТ.

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

ГЛАСУВАНЕ:
„ЗА“ - 25; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 11/28 юли 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 11
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 юли 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен
план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват
ПИ 72624.906.395 и 72624.906.400 в местност „Гаази баба“ град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 23:
Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, разрешава:

1. На основание чл. 124 от ЗУТ,  във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ – изработване
на проект за Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИ на ОУП) с обхват ПИ
72624.906.395 и 72624.906.400 в местност „Гаази баба“ за промяна от „ЗЕМИ БЕЗ
ПРАВО НА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО“ – „Ссб“ в „УСТРОЙСТВЕНА
ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ“ – „Оо“ с устройствени
параметри: Пл. застр. до 40%, Кинт до 0,8 и Н до 7,0 м.

Да се представи становище от РИОСВ Варна.
Да се представи Решение от РИОСВ Варна.
2. На основание чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ –

изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ)
със същия обхват, за промяна предназначението на земеделските имоти за
„Обществено обслужване“, с ограничителни линии 5,0 м от границата към пътя и
нормативно определените разстояния до вътрешните граници, с устройствени
показатели (Н до 7,0 м), П застр. до 40%, Кинт до 0,8 и П озел. Мин. 50%, съгласно
приложената скица – предложение, след влизане в сила на ЧИ на ОУП.

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

3. Изработването и процедирането на ЧИ на ОУП и ПУП-ПЗ е за сметка на
заинтересованите лица-собственици на поземления имот, съгласно чл.124а, ал.5 от ЗУТ.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен
план на Община (ОУПО) град Добрич и ПУП-ПЗ с обхват ПИ 72624.443.64 –
урбанизирана територия за „Стадион“ в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 24:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.
124, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ разрешава изработване на проект за
Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на ОУП) с обхват ПИ
72624.443.64 – урбанизирана територия за „Стадион“ в землището на град Добрич за
промяна от „ТЕРЕНИ ЗА СПОРТ“ „Са“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ“ „Оо“.

Да се представи решение на РИОСВ Варна за ЧИ на ОУПО.
Изработването и процедирането на ЧИ на ОУП и ПУП-ПЗ е за сметка на

заинтересованите лица – собственици на поземления имот, съгл. чл. 124а,  ал. 5 от ЗУТ.
Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно

Закона действия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 11/28 юли 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 11
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 юли 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване проект на Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИ
на ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ
72624.207.14 в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 25:
Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, разрешава:

1. На основание чл. 124 от ЗУТ,  във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ – изработване
на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на ОУП) с
обхват ПИ 72624.207.14 в землището на град Добрич за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА
ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ НИВА“  в  „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА
ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ „Пп“.

Да се представи Решение от РИОСВ Варна.
2. На основание чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ –

изработване на проект на ПУП-ПЗ със същия обхват, за промяна предназначението на
земеделския имот за „ПСД – Автосервиз“ с ново, свободно застрояване, с
ограничителни линии нормативно определените разстояния до имотните граници и
съобразени със сервитута на електропровода с устройствени показатели (Н до 15,0 м),
П застр. до 80%, Кинт до 1,2, съгласно приложената скица – предложение, след влизане
в сила на ЧИ на ОУПО.

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

3. Изработването и процедирането на ЧИ на ОУП и ПУП-ПЗ е за сметка на
заинтересованите лица собственици на поземления имот, съгласно чл. 124а, ал. 5 от
ЗУТ.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.226 в местност „Гаази баба“,
землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 26:

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.226 в местност „Гаази баба“, землище
на град Добрич, за промяна предназначението му от „земеделска земя – лозе“ за
„Жилищно строителство“, с ново, свободно застрояване указано в ограничителни
линии на 5.0 м от границата към пътя и на нормативно определените отстояния от
вътрешните имотни граници, с устройствени показатели: Пл. на застр. до 40%, Н до
7.0м, Кинт. до 0.8 и Пл. на озел. мин. 50%, съгласно приложената скица – предложение.

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

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.900.518 в местност „Алмалии“,
землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 27:

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.900.518 в местност „Алмалии“, землище на
град Добрич, за промяна предназначението му от „земеделска земя – лозе“ за
„Жилищно строителство“, с ново, свободно застрояване, указано в ограничителни
линии на 5.0 м от границата към пътя и на нормативно определените отстояния от
вътрешните имотни граници, с устройствени показатели: Пл. на застр. до 40%, Н до
7.0м, Кинт. до 0.8 и Пл. на озел. мин. 50%, съгласно приложената скица – предложение.

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

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.440.767 в местност „Пратера“,
землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 28:

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.767 в местност „Пратера“, землище на
град Добрич, за промяна предназначението му от „земеделска земя – лозе“ за
„Жилищно строителство“, с ново, свободно застрояване указано в ограничителни
линии на 5.0 м от границата към пътя и на нормативно определените отстояния от
вътрешните имотни граници, с устройствени показатели: Пл. на застр. до 40%, Н до
7.0м, Кинт. до 0.8 и Пл. на озел. мин. 40%, съгласно приложената скица – предложение.

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

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.185 в местност „Гаази баба“,
землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 29:

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.185 в местност „Гаази баба“, землище
на град Добрич, за промяна предназначението му от „земеделска земя – лозе“ за
„Жилищно строителство“, с ново, свободно застрояване указано в ограничителни
линии на 5.0 м от границата към пътя и на нормативно определените отстояния от
вътрешните имотни граници, с устройствени показатели: Пл. на застр. до 40%, Н до
7.0м, Кинт. до 0.8 и Пл. на мин. 50%, съгласно приложената скица – предложение.

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

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план
– План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I – за „Подлез и търговия“, УПИ
II – за „Пазар“ в кв. 510 и улична регулация в между о. т. Р62 и о. т. Р63, о. т. Р52 и о. т.
Р65, о. т. Р58 и о. т. Р62 по плана на ЖК „Русия 1“ град Добрич.

След обсъжданията, с 11 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 16 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно даване съгласие за изработване на
проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване
(ПУП-ПРЗ) за УПИ I – за „Подлез и търговия“, УПИ II – за „Пазар“ в кв. 510 и улична
регулация в между о. т. Р62 и о. т. Р63, о. т. Р52 и о. т. Р65, о. т. Р58 и о. т. Р62 по плана
на ЖК „Русия 1“ град Добрич НЕ БЕ ПРИЕТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Участие в Процедура за подбор на проектни предложения по открита покана „Кръгова
икономика и ресурсна ефективност” по Програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014 – 2021 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 31:

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

1. Дава съгласие за участие на Община град Добрич в процедура за подбор на
проектни предложения по открита покана „Кръгова икономика и ресурсна
ефективност” по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, която
се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2014 – 2021 г.;

2. Дава съгласие на Община град Добрич за общинско сътрудничество с
партньора International Development Norway;

3. Дава съгласие на Община град Добрич да включи в проектното предложение
като общини партньори Община Шабла и Община Генерал Тошево.

4. Възлага на Кмета последващи, съгласно Закона действия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото
шестмесечие на 2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 32:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и във връзка с чл.
27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация приема Отчета за дейността на съвета и на неговите комисии през
първото шестмесечие на 2020 г. (Приложение).

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



Приложение

Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии
през първото шестмесечие на 2020 г.

І. Заседания на Общинския съвет. Изпълнение на решения. Контрол.

Обща информация за заседанията на ОбС
Периодът, който отчитам, се характеризира като цяло с конструктивна и

успешна работа на Общинския съвет и неговите комисии, макар да работи в условията
на извънредно положение и извънредна обстановка през по-голямата му част.
Общински съвет проведе седем заседания - шест редовни и едно извънредно - през м.
април, във връзка с преразглеждане на върнато от областния управител наше решение.
След първите две заседания – м. януари и м. февруари – в национален и световен план
се увеличи заплахата от COVID-19 (коронавирус). С приемането на Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, в сила от 13.03.2020 г., в
организацията на дейността на Общински съвет и на неговите комисии се наложиха и
бяха предприети адекватни промени. Останалите пет заседания на Съвета, както и
заседанията на Постоянните и други комисии се провеждаха при стриктно спазване на
мерките. Във връзка с изискванията за дистанция нямаше възможност за ползване и на
системата за електронно гласуване. Въпреки всичко гражданите на Добрич не бяха
лишени от възможността да следят работата ни - всички заседания на Общински съвет
бяха предавани онлайн в интернет, всички съществени дейности бяха отразявани и от
медиите.

Може да се обобщи, че съвместните усилия на общинските съветници и на
администрацията допринесоха за досегашно справяне с предизвикателствата на
епидемиологичната обстановка и осигуриха нормалния ход на общинските дейности.

Общото време на работа по време на заседанията на Общински съвет бе 34 часа
и 30 минути. Необходимият кворум беше налице - средно по 39 общински съветници
присъстваха/участваха в заседание.

Гласуваният дневен ред на заседанията включи общо 164 докладни записки с
предложения, проекти на нормативни и програмни документи, отчети, информации.
Други седем от подготвените докладни бяха оттеглени от вносителя преди гласуване на
дневния ред, а две са оттеглени след разисквания по време на сесия. След обсъждане на
материалите в Постоянните комисии и на заседанията си, през отчитания период
Общински съвет взе 161 решения. Четири от взетите решения (три на заседанието през
м. април и едно на заседанието през м. юни) са конкретно насочени да облекчат
представители на гражданите и бизнеса, за които мерките при извънредното положение
са създали значителни затруднения в бита/бизнеса.

Изпълнение на решения
 Решения с преходен характер и продължително изпълнение: С Решение 49-23 от

м. май 2019 г. предходният Общински съвет откри процедура за определяне на
съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Добрич,
определи правила за нейното провеждане и избра Временна комисия, която да
извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите. В
посочения срок не бе достигнат определеният брой от 53 кандидати, поради
което с решение 51-39 от м. юли 2019 г. Общински съвет удължи срока за



подаване на документи до края на м. август с. г. Временната комисия е провела
три заседания за преглед на документите и изслушване на кандидатите.

На второто си заседание настоящият Общински съвет прие с Решение 2-1 от 26.11.2019
г. Списък на предложените от Временната комисия кандидати за съдебни заседатели –
за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Добрич. Решението,
ведно с документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, бе изпратено с изх. №
11-02-62/06.12.2019 г. до Председателя на Окръжен съд – Добрич. С писмо-отговор изх.
№ 4244/17.12.2019 г. Общински съвет е уведомен, че следва да попълни списъка на
кандидатите от 26 до 53 души. Във връзка с това, на заседанието на 20.12.2019 г. с наше
Решение 3-30 отново открихме процедура за определяне на съдебни заседатели със
срок за подаване на изискваните документи до 17.01.2020 г. На заседанието си на
28.01.2020 г. с Решение 4-33 определихме още 14 кандидати за съдебни заседатели.
Предложението е изпратено с наш изх. №11-02-5/07.02.2020 г. до Председателя на
Окръжен съд – Добрич, ведно с документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната
власт. С това изпълнението на поредицата решения по темата приключва.

 С Решение 5-33 от м. февруари 2020 г. Общински съвет създаде Временна
комисия с мандат до края на мандата на ОбС, която да изготви Стратегия за
поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията
на Община град Добрич. Съставът на комисията включва 5 общински съветника
и 4 представители на администрацията.

Членовете на Временната комисия от страна на администрацията са определени със
Заповед №460/10.04.2020 г. на Кмета на общината. Комисията е провела едно заседание
– на 12.05.2020 г. На него са обсъдени съдържанието и структурата на Стратегия за
поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на
Община град Добрич. По време на заседанието Временната комисия се обедини около
няколко предложения, които да бъдат включени в Стратегията.

 С Решение 6-12 от м. март 2020 г. Общински съвет създаде Временна комисия,
която да проведе среща с представителите на работодателските организации и
бизнеса в Добрич и да разработи икономически мерки в помощ на малкия и
средния бизнес на територията на Община град Добрич. Общински съвет
определи за председател на комисията Кмета на общината, а за членове 6
общински съветници и 2 представители на администрацията.

В изпълнение на решението и след като представителите на общината са определени
със Заповед на Кмета №438/06.04.2020 г., Временната комисия стартира работа. Тя
проведе две заседания – на 07.04. и на 10.04.2020 г. Предложение, което е резултат от
обсъжданията в комисията (относно намаляване на наеми на общински жилища при
определени условия), бе внесено на редовното априлско заседание на ОбС и прието с
Решение 8-8/28.04.2020 г. Друго предложение, отново резултат от работата на
комисията (икономически мерки за облекчение на търговци-наематели на общински
обекти), е внесено на същото заседание на ОбС и прието с Решение 8-9/28.04.2020 г.

Контрол за законосъобразност съгласно Закона за местното самоуправление
и местната администрация и Закона за администрацията

И през този отчетен период всички актове на ОбС са изпращани в 7-дневен срок
от приемането им на Кмета на общината и на Областния управител и са оповестявани
на населението чрез средствата за масово осведомяване и публикуване на интернет
страницата на общината съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА.



В съответствие с правомощията си по чл. 45, ал. 5 и на основание чл. 45, ал. 6 от
ЗМСМА Кметът на общината с писмо изх. рег. №93-31-1/07.02.2020 г. върна за ново
обсъждане Решение 4-7/28.01.2020 г. на ОбС в част (текст) от раздел IV, т. 3 на
Стратегията за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 г., която е
приложение към цитираното решение. Във връзка с това, на заседанието ни на
28.02.2020 г. текстът бе преразгледан и променен с Решение 5-1.
От страна на Общински съвет няма отменен административен акт, издаден от Кмета на
общината, който да противоречи на акт, приет от съвета, както и няма оспорен такъв
акт пред съда – във връзка с правомощията на съвета по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.

Съобразно правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 т. 5 и чл. 32,
ал. 2 от Закона за администрацията, през периода Областният управител върна четири
наши решения/части от решения за ново обсъждане:

 Със Заповед №АдК-04-15/12.03.2020 г. е върнато за ново обсъждане с указания
за неговата отмяна Решение 5-35 от 28 февруари 2020 г. в частта му по т. 2, с
която ОбС дава съгласие за осигуряване на средства до 113 хил. лв. към
бюджета на проект, предвиждащ закупуване на хибридно и електрическо
превозни средства. В срока по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА Общински съвет не
изпълнява указанията за ново обсъждане/отмяна поради невъзможност да се
извърши депозиране на проекта в срок. Областният управител, съгласно
правомощията си по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА оспорва акта пред
Административен съд – Добрич с жалба изх. №АдК-01-15/01.04.2020 г. – за
произнасяне по неговата законосъобразност. Образувано е Административно
дело №170/2020 г., насрочено за 10.06.2020 г. С решение №160 от 24.06.2020 г.
Административен съд – Добрич отменя Решение 5-35 от 28.02.2020 г. на
Общински съвет град Добрич в частта по т. 2. Решението на Административен
съд – Добрич не е обжалвано пред Върховен административен съд поради
отпадналия интерес от санкцията на ОбС.

 Със Заповед №АдК-04-17/06.04.2020 г. е върнато за ново обсъждане с указания
за неговата отмяна Решение 6-2 от м. март 2020 г. (с което се приема Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич). В
срока по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА Общински съвет не изпълнява указанията за
ново обсъждане/отмяна. Областният управител, съгласно правомощията си по
чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА оспорва акта пред Административен съд – Добрич с
жалба изх. №РкД-39-178/24.04.2020 г. Образувано е Административно дело
№196/2020 г., насрочено за 23.06.2020 г. Към датата на предаване на отчета има
насрочена нова дата за заседание на 12.10.2020 г.

 Със Заповед №АдК-04-16/06.04.2020 г. е върнато за ново обсъждане с указания
за неговата отмяна Решение 6-6 от м. март 2020 г. относно промяна на условия
за поет краткосрочен дълг по договор за кредит с „ФОМСБ - ФЛАГ“ ЕАД (чрез
изменение на Решение 50-1/25.06.2019 г.). Във връзка с това бе проведено
извънредно заседание на Общински съвет и взето ново Решение 7-1/16.04.2020 г.
по темата, съответстващо на изразените от Областен управител съображения.

 Със Заповед №АдК-04-22/05.05.2020 г. е върнато за ново обсъждане с указания
за неговата отмяна Решение 8-5 от м. април 2020 г., с което се одобряват
разходите за командировки на Кмета и Председателя на ОбС за първото
тримесечие на 2020 г. (съгласно изискванията на Наредбата за командировките в
страната), като според Областния управител с решението се променя годишния



бюджет на общината и то следва да се гласува по съответния ред. Впоследствие
не е депозирана жалба в съда.

Питания на съветниците. Участие на гражданите
През първото шестмесечие на 2020 г. са отправени пет питания към Кмета от

страна на общински съветници, съгласно правото им по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА.
Предоставени са пет отговора.

Необходимостта от съблюдаване на мерките за противодействие на коронавирус
неизбежно и обективно се отразиха на гражданското участие, тъй като то беше
директно възможно само на заседанията в първите два месеца от годината. Така
изказванията на гражданите са общо шест: 5 по време на заседание, към обсъжданията
по съответната точка от дневния ред и 1 в края на заседание - в съответствие с
предоставените чрез нашия Правилник възможности.

ІІ. Работа на Постоянните комисии. Участие на съветниците в други комисии/
работни групи

През първите шест месеца на годината бяха проведени 75 заседания (в т.ч. 5
извънредни) на Постоянните комисии, на които общинските съветници разгледаха
материалите за заседанията на съвета по компетентност, както и постъпили искания,
сигнали, жалби, възражения и др. от граждани и юридически лица. Изразените от ПК
становища са общо 560, в това число относно 51 искания/писма от граждани и
юридически лица.

През отчитания период общински съветници участваха и в редица заседания на
Временни и други комисии и работни групи:

- едно заседание на Комисията за изготвяне на Стратегия за поддържане и
опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на
Община град Добрич, сформирана с Решение 5-33/28.02.2020 г.;

- три заседания на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“, избран с
Решение 33-28 от 24.04.2018 г. на Общински съвет;

- три заседания на Комисията за разглеждане, одобряване и мониториране на
проектите по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза
на местната общност от бюджета на Община град Добрич;

- три заседания на Комисията по Програмата за реализация на
благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост с
участие на местното население, 2019 – 2023 г.;

- едно заседание на Временната комисия за провеждане на процедура за избор
на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Добрич,
определена с Решение 3-30 от 20.12.2019 г. на ОбС;

- едно заседание на Временната комисия за подготовка проект на Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, сформирана с
решение 1-3 от 07.11.2019 г. на Общински съвет.

ІІІ. Участие на общински съветници в различни форуми и прояви

- Мая Димитрова 25-26.02.2020 г. – участие в Общо събрание на НСОРБ, гр.
София;

- Мая Димитрова 18-19.06.2020 г. – участие в Общо събрание на НАПОС-РБ,
Пловдив.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 33:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 4, т. 6,
т. 7, т. 10 и т. 11, и чл. 226 от Търговския закон и чл. 26, т. 8, т. 9 и т. 10 от Наредбата за
упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества
гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел:

1. Общински съвет град Добрич упълномощава представителят на Община град
Добрич в Общото събрание на акционерите на „Добрички панаир” АД Добрич, да
гласува на годишното общо събрание по следният начин:
 По т. 1 приема Годишен доклад на Съвета на директорите за управлението и

дейността на дружеството през 2019 г.
 По т. 2 приема Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от

одиторската проверка и заверка годишния финансов отчет на дружеството за
2019 г.

 По т. 3 приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
 По т. 4 във връзка с приемане на Решение за разпределяне на печалбата,

реализирана от дружеството за 2019 г. – предлага печалбата след данъчно
облагане да бъде отнесена във фонд „Резерви“.

 По т. 5 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2019 г.

 По т. 6 приема избора на Съвета на директорите на регистриран одитор, който
да извърши проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2020 г.

2.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 223а, ал. 1 от
Търговския закон, Общински съвет град Добрич отправя предложение за включване в
дневния ред на свиканото на 04.09.2020 година Общо събрание на акционерите на
„Добрички панаир” АД на следната точка:

• т. 7 Промяна в състава на Съвета на директорите на „Добрички панаир” АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Добрички панаир” АД
освобождава от състава на Съвета на директорите ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПЕТРОВ, и



избира за нов член на Съвета на директорите ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА –
СТЕФАНОВА.

2.2. На основание чл. 223, ал. 2 от Търговския закон, възлага на Кмета на
Община град Добрич, не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание да
представи за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат
включени в дневния ред и предложенията за решения, съгласно т. 2.1.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 23; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/28 юли 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

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

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в СУ „Св. Климент
Охридски“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 11 – 34:

1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1 и ал. 6 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
част от имот публична общинска собственост – помещение в СУ „Климент Охридски“
за производство и продажба на закуски и пакетирани хранителни стоки с площ 64,60
кв. м, с начална тръжна цена 319.12 лева месечно и 20% ДДС.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.
Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС

№1095/31.08.1999 година.
Цената е определена съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия по изпълнението..

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)


