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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/16 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 16 април 2020 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Удължаване срока на договор за кредит №1097/12.08.2019 г. с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, отпуснат за изпълнение на Проект
„Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, по договор
BG16RFOP001-1.011-0006-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 7 – 1:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21 ал.1 т.10 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.17 и чл. 15а от Закона за общинския дълг и чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуален кодекс

1. Променя свое Решение № 50-1/25.06.2019 г. както следва:
• В частта „Условия за погасяване“:

Срок на погасяване:

БИЛО: „до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване“,

СТАВА: „до 25.12.2020 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване“.
Останалите текстове от решението не се променят.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Добрич да подготви
искане за анекс към Договор за кредит №1097/12.08.2019 г. за удължаване на кредита,
да го подаде в офиса на „ФОМСБ – ФЛАГ“ ЕАД, да подпише анекс за удължаване на
падежната дата по кредита, както и да извърши всички останали необходими правни и
фактически действия за изпълнение на решението по т.1.



3. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 27 ; „ПРОТИВ“ - 1 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 8 .

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 7/16 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 16 април 2020 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение за приемане на задание и разрешаване изработване на проект на ПУП-
ПУР по чл.16 a от ЗУТ за част от местността „Гаази баба“  в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА
ЗА ВИЛЕН ОТДИХ „Ов“ по действащия ОУПО град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 7 – 2:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и §124а от
ЗУТ одобрява представеното задание и разрешава изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за част от местността „Гаази
баба“ с територия ограничена от: „Суха река“, местността „Пратера“, градски парк
„Свети Георги“, Спортен комплекс „Добротица‘ и земеделските имоти в сервитута на
Гробищен парк,  в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ „Ов“ по действащия
ОУПО град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 37 ; „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 7/16 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 16 април 2020 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.358 в местността „Гаази баба“ в землището на
град Добрич („за жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 7 – 3:
I . Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и

чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.358 в местност „Гаази баба“, землище
на гр. Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“ с ново,
ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м от границите към пътя
(имотът е ъглов) и на 3,0 м от от вътрешните граници, с устройствени показатели:
Плътност на застрояване до 40%, Кинт до 0,8 и Плътност на озеленяване мин. 50%, Н
до 7,00 м.

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

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

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 36 ; „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 7/16 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 16 април 2020 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.301.20 в землището на гр. Добрич (за „ПСД и
търговия“)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 7 – 4:

I . Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.301.20 в землището на гр. Добрич , за
промяна предназначението му за „ПСД и търговия“, с ново, свободно застрояване, с
ограничителни линии на 25,0 м от пътното платно, на 5,0 м от пътя и 4,0 м от
вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване до 80%,
Кинт до 2,5 и Плътност на озеленяване мин. 20%, Н до 12,00 м.

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

Да се представят проект на Пътна връзка, съгласуван с Агенция пътна
инфраструктура и становища от Електроразпределение- Север АД клон град Добрич,
ВиК АД Добрич, РИОСВ град Варна

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 37 ; „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 7/16 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 16 април 2020 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.301.22 в землището на гр. Добрич (за „ПСД и
търговия“)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 7 – 5:

I . Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.301.22 в землището на гр. Добрич, за
промяна предназначението му за „ПСД и търговия“, с ново, свободно застрояване, с
ограничителни линии на 25,0 м от пътното платно и 4,0 м от вътрешните граници, с
устройствени показатели: Плътност на застрояване до 80%, Кинт до 2,5 и Плътност на
озеленяване мин. 20%, Н до 12,00 м.

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

Да се представят проект на Пътна връзка, съгласуван с Агенция пътна
инфраструктура и становища от Електроразпределение- Север АД клон град Добрич,
ВиК АД Добрич, РИОСВ град Варна.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 37 ; „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 7/16 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 16 април 2020 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.301.19 в землището на гр. Добрич (за „ПСД и
търговия“)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 7 – 6:

I . Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.301.19 в землището на гр. Добрич, за
промяна предназначението му за „ПСД и търговия“, с ново, свободно застрояване, с
ограничителни линии на 25,0 м от пътното платно, на 5,0 м от пътя и 4,0 м от
вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване до 80%,
Кинт до 2,5 и Плътност на озеленяване мин. 20%, Н до 12,00 м.

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

Да се представят проект на Пътна връзка, съгласуван с Агенция пътна
инфраструктура и становища от Електроразпределение- Север АД клон град Добрич,
ВиК АД Добрич, РИОСВ град Варна

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 37 ; „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 7/16 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 16 април 2020 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.301.21 в землището на гр. Добрич (за „ПСД и
търговия“)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 7 – 7:

I . Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.301.21 в землището на гр. Добрич, за
промяна предназначението му за „ПСД и търговия“, с ново, свободно застрояване, с
ограничителни линии на 25,0 м от пътното платно и 4,0 м от вътрешните граници, с
устройствени показатели: Плътност на застрояване до 80%, Кинт до 2,5 и Плътност на
озеленяване мин. 20%, Н до 12,00 м.

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

Да се представят проект на Пътна връзка, съгласуван с Агенция пътна
инфраструктура и становища от Електроразпределение- Север АД клон град Добрич,
ВиК АД Добрич, РИОСВ град Варна

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 37 ; „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 7/16 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 16 април 2020 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.900.517 в местност „Алмалии“ в землището на гр.
Добрич (за „Жилищно строителство“)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 7 – 8:

I . Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.900.517  в местност „Алмалии“, землище
на гр. Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“ с ново,
ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м от границите към пътя и
на 3,0 м от вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване
до 40%, Кинт до 0,8 и Плътност на озеленяване мин. 50%, Н до 7,00 м.

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

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

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 37 ; „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 7/16 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 16 април 2020 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.901.17 в местност „Алмалии“ в землището на гр.
Добрич (за „Жилищно строителство“)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 7 – 9:

I . Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.901.17 в местност „Алмалии“, землище на
гр. Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“ с ново,
ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м от границите към пътя
(имотът е ъглов) и на 3,0 м от вътрешните граници, с устройствени показатели:
Плътност на застрояване до 40%, Кинт до 0,8 и Плътност на озеленяване мин. 50%, Н
до 7,00 м.

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

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

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 37 ; „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 7/16 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 16 април 2020 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД през ПИ 72624.630.30 в
землището на град Добрич за захранване на ПИ 72624.630.14 (урбанизирана територия
в землището на град Добрич)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 7 – 10:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и
чл.129, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл. 131 ал.1 от ЗУТ:

I. Одобрява проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план
(ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Оптично кабелно захранване от БТК ЕАД през
ПИ 72624.630.30 - територия на транспорта - публична общинска собственост, в
землището на град Добрич за захранване на ПИ 72624.630.14 – урбанизирана територия
за „База за селскостопанска или горскостопанска техника, частна собственост в
землището на град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 37 ; „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 7/16 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 16 април 2020 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич
2020/2021г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 7 – 11:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.36/б/, ал.4 от Правилника за
прилагане на Закона за социалното подпомагане,  Общински съвет град Добрич приема
Годишен план за развитие на социалните услуги  в Община град Добрич за 2020/2021г.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 37; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)


