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ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Д о б р и ч

№ 54



проведено на 11 октомври 2019 година
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение! 
ОСЗ 54/11 октомври 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 54

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 11 октомври 2019 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение  на  Решение  №  52-22  от  17  септември  2019 г.  за  избор  на  временно
изпълняващ  длъжността  Кмет  на  Община  град  Добрич  във  връзка  с  предстоящите
местни избори.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 54 – 1:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 42, ал. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Добрич във
връзка  с  постъпило  писмо  с  изх.  №  МИ-06-326/19.09.2019 г.  от  ЦИК изменя  свое
Решение № 52-22 от 17 септември 2019 г. и определя временно изпълняващ длъжността
Кмет  на  Община  град  Добрич  –  Емилия  Байчева  Баева  –  Петрова,  заместник-кмет
„Хуманитарни  дейности”  за  периода  –  от  изтичане  на  мандата  на  настоящия  кмет
(25.10.2019 г.) до  полагане  на  клетва  пред  Общински  съвет  град  Добрич  на
новоизбрания кмет.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п)
(Иво Пенчев) 

ПРОТОКОЛЧИК:   (п)
          (Велка Тонева) 



Вярно с оригинала! 
Снел преписа:     (Анжелика Николова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение! 
ОСЗ 54/11 октомври 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 54

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 11 октомври 2019 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване  проект  за  Частично  изменение  на  Общ  устройствен  план  на  Община
(ОУПО) на град Добрич за ПИ 72624.475.114 по действащата Кадастрална карта (КК)
на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 54 – 2:

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. 2 от ЗУТ, одобрява проект за частично
изменение  (ЧИ) на  Общ устройствен  план  на  Община  (ОУПО) град  Добрич за  ПИ
72624.475.114 за промяна от ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ
НИВА в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ
„Оо“, с устройствени показатели Пзастр. до 60%, Кинт до 1,5 и Н до 12 м.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п)
(Иво Пенчев) 

ПРОТОКОЛЧИК:   (п)
          (Велка Тонева) 



Вярно с оригинала! 
Снел преписа:     (Анжелика Николова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение! 

ОСЗ 54/11 октомври 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 54

от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 11 октомври 2019 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Проектно  предложение  „Създаване  на  елементи  за  достъпна  среда  при  спортен
комплекс  „Добротица“,  град  Добрич“  във  връзка  с  разрешено  финансиране  от
Агенцията за хората с увреждания за изграждане на достъпна архитектурна среда за
хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 54 – 3:

На  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  23  от  Закона  за  местното  самоуправление  и
местната администрация, във връзка с проектно предложение „Създаване на елементи
за достъпна среда при спортен комплекс „Добротица“, град Добрич“ за отпускане на
финансиране  от  Агенцията  за  хората  с  увреждания  за  изграждане  на  достъпна
архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти,
Общински съвет град Добрич:

1.  Декларира,  че  поема  ангажимент  да  осигури  устойчивост  за  предложения
проект „Създаване на елементи за достъпна среда при спортен комплекс „Добротица“,
град  Добрич“,  като  видът  и  предназначението  на  закупените/изградените/
реконструираните по него нематериални активи, съоръжения, инфраструктура и други
няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след крайното плащане към
бенефициента Община град Добрич.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п)
(Иво Пенчев) 

ПРОТОКОЛЧИК:   (п)



          (Велка Тонева) 

Вярно с оригинала! 
Снел преписа:     (Анжелика Николова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение! 

ОСЗ 54/11 октомври 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 54
от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 11 октомври 2019 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Кандидатстване  на  Община  град  Добрич  с  проектно  предложение:  „Развитие  на
интегрирана  система  на  градския  транспорт  на  Добрич“,  по  Приоритетна  ос  1
„Устойчиво  и  интегрирано  градско  развитие“,  процедура  BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“,
Оперативна програма „Региони в разстеж“ 2014-2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 54 – 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,  чл.  10,  ал.  1,  т.  1  и чл. 11 от Наредбата за
търговските дружества, във връзка с Насоки 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:

1.  Община град Добрич, в качеството си на бенефициент по проекта и партньорът
по  проекта  -  „Градски  транспорт  Добрич“  ЕООД,  ще  осигурят  необходимия  финансов
ресурс  за  съфинансиране  на  недопустими  за  финансиране  разходи  (данък  добавена
стойност  в  размер  не  повече  от  327 257,00  лева),  както  и  в  случай,  че  безвъзмездната
финансова помощ не покрива общата стойност на проектното предложение. Задължение на
партньора „Градски транспорт Добрич“ ЕООД е да осигури средствата за данък добавена
стойност.

2.   При  одобрено  финансиране  по  проекта ще  бъдат  предприети  необходимите
действия от  Община  град  Добрич  за  вземане  на  решения,  с  посочване  на  конкретни
параметри за осигуряване ползването на общински средства, поемане на общински дълг и
даване на съгласие за получаване на кредит от банка или друга финансова институция. 

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” -  26; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п)
(Иво Пенчев) 



ПРОТОКОЛЧИК:   (п)
          (Велка Тонева) 

Вярно с оригинала! 
Снел преписа:     (Анжелика Николова)
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