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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Връчване удостоверения от Общинска избирателна комисия на общински съветници и
полагане на клетва

По първа точка от дневния ред бяха връчени удостоверенията на
общинските съветници ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ и ТИХОМИР МАРИНОВ
МАРИНОВ и положена клетва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно попълване състава на Постоянни комисии

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 2:

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

1. Избира ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ и ТИХОМИР МАРИНОВ за членове на ПК „Спорт
и младежки дейности” ;

2. Избира ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ за член на ПК „Наука, образование”;
3. Избира ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ за член на ПК „Регионално развитие,

международно сътрудничество, европейски програми и проекти”;
4. Избира ТИХОМИР МАРИНОВ за член на ПК „Търговия, услуги и туризъм”;
5. Избира МЛАДЕН МАРТИНОВ за зам.-председател на ПК „Търговия, услуги и

туризъм”.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 38; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми
обекти на територията на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 3:
(Със заповед № АдК-04-8 от 09.05.2017 година на Областен управител на Област

Добрич – върнато за ново обсъждане, с указания за неговата отмяна, изм. с
решение № 20-1 от 30.05.2017 г., обжалвано от Областен управител пред

Административен съд град Добрич, образувано административно дело. С
Определение № 209 на Административен съд град Добрич, производството по

административно дело № 305/2017 година е прекратено)

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от
Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

1. Отменя Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на
преместваеми обекти на територията на Община Добрич, приета с решение № 50-1 от
20 септември 2011 година на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 9-
16 от 26.06.2012 година, изм. и доп. с решение № 11-6 от 20.09.2016 г. на Общински
съвет град Добрич.

2. Приема Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на
преместваеми обекти на територията на Община град Добрич.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите,
съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 38; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските
градини и училищата на територията на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, във връзка с
чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 1 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016 г.) и чл. 7, ал.
1 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, във връзка с чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда
за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските
градини и училищата на територията на Община град Добрич, както следва:

§ 1. В чл. 12 се прави допълнение и се изменя така:
„Чл. 12. Сроковете за организиране и провеждане на приема за първа възрастова

група се публикуват в електронната система, както и на видно място в детската
градина.”

§ 2. В чл. 14, ал. 1 се прави допълнение и се изменя така:
„Чл.14. (1) Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето

или упълномощено от него лице, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане
деца (близки/роднини) по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето.
Кандидатстването става по надлежния за целта ред, чрез подаване на Заявление за
участие в електронно класиране по образец, съгл. Приложение 1 от настоящата
Наредба.”

§ 3. В чл. 15, ал.2, точка 10 се отменя.

§ 4. В чл. 26, ал.2 се изменя така:



„(2) Децата могат да бъдат премествани след подаване на заявление за прием от
родителите/настойниците до детската градина.”

§ 5. В чл. 27, ал.1, т.3 се изменя така:
„3. Децата се отписват от детската градина и при отсъствия, повече от

регламентираните в Правилниците за дейността на детските градини.”

§ 6. В чл. 31, ал.4 се изменя така:
„(4) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина/ училище

на територията на Община град Добрич, след подаване на заявление за прием от
родителите/настойниците до детската градина.”

§7. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §6 със
следния текст:
„§6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в
детските градини и училищата на територията   на Община град Добрич, влиза в
сила от датата на публикуванетой.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във
връзка с изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 36; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове
за подкрепа на личностно развитие на територията на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , ал. 2, във връзка
с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 346 от Закона за предучилищно и училищно образование:

1. Приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и
центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община град
Добрич.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона,
действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане изменение на Правилника за дейността на ОП «Комуналстрой» в частта
Приложение Б, определящо числеността на персонала

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 6:
(изм. с решение № 32-4 от 27.03.2018 г. на Общински съвет град Добрич)

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4, във връзка с чл.
52,  ал. 3 от Закона за общинската собственост и на основание чл. 79 от АПК:

1. Приема изменение в Приложение Б от Правилник за дейността на ОП
“Комуналстрой“.

2. Изменя свое Решение 16-8/31.01.2017 година, като в т. 3 думите „20 щатни
бройки” се заменят с „25 щатни бройки”.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ПРИЛОЖЕНИЕ № Б

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ
НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

“КОМУНАЛСТРОЙ”

№ Длъжностно
наименование Численост

Директор 1

1 Главен счетоводител 1

2 Касиер-счетоводител 1

3
Техник инвест.контрол 1

4 Маркировчик 3

5 Ел.монтьор 2

6 Багерист 1

7 Строителни работници 8

8 Диспечер МА 1

9 Заварчик 1

10 Пазачи 2

11 Шофьор 3

ВСИЧКО: 25



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община
град Добрич през първо тримесечие на 2017 година и актуализираното разпределение
на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към
31.03.2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 7:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125,
ал. 4 от Закона за публичните финанси, приема Информация за извършени промени на
приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през първо тримесечие на
2017 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на
разпоредителите с бюджет при Община град Добрич  към 31.03.2017 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 19/25 април 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 19
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 април 2017 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно прекратяване на договор № 22 от 26.05.2003 година за
предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Дърводелска
работилница” от АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 8:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 75, ал.1 и
ал. 2 ЗК, чл. 77 ЗК и чл.20, ал.1, буква “е” от договор за предоставяне на концесия  № 22 от
26.05.2003 година:

1. Приема отправеното предложение от концесионера ЕТ “ВЕСТА – 60 -ВЕСЕЛИН
СТЕФАНОВ”, представляван от Веселин Стефанов Борисов за прекратяване по взаимно
съгласие на концесионен договор № 22 от 26.05.2003 г.

2. Прекратява договор № 22 от 26.05.2003 г., сключен с концесионера ЕТ “ВЕСТА-60-
ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ”, представляван от Веселин Стефанов Борисов за предоставяне на
концесия върху нежилищен имот, публична общинска собственост: “Дърводелска
работилница” от АЕМО “Стария Добрич”, град Добрич по взаимно съгласие, считано от
26.05.2017 г.

3. Прихваща сумата в размер на 1394,99 лева с  ДДС, представляваща оставащите  50 %
от годишното концесионно плащане за четиринадесетата година по договор от внесената
гаранция по сметка на Община град Добрич в размер на 1 400,00 лева от концесионера ЕТ
“ВЕСТА-60-ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ”, представляван от Веселин Стефанов Борисов, като
остатъкът от 5,01 лева да се върне на концесионера.

Сумата от 1394,99 лева с  ДДС да се прехвърли от набирателната сметка на Общината в
сметка „Приходи от концесии”, за покриване на оставащата част от годишното концесионно
плащане за четиринадесетата година по договор.

4. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да го представлява при прекратяването
на концесията.

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, действия
по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната
общност от бюджета на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 9:

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

1. Отменя Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на
местната общност от бюджета на Община град Добрич, приета с Решение № 6-
18/29.03.2016 г. на Общински съвет град Добрич.

2. Приема Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на
местната общност от бюджета на Община град Добрич.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващи, съгласно
закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на
Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01
януари 2017 година до 31 март 2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 10:

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 Председателя на
Общински съвет град Добрич за периода от 01 януари 2017 година до 31 март 2017
година (пътни, дневни и квартирни пари), съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



Приложение № 1

Отчет
за извършените разходи за командировки от Иво Пенчев -

Председател на Общински съвет град Добрич
за периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.

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

командировката

09.02.2017-10.02.2017 г. Пловдив 20 110,86 130,86
Национална асоциация на
Председателите на Общински съвети в
Република България

23.02.2017-24.02.2017 г. София 30 70,65 137,63 238,28 Национално сдружение на общините в
Република България

Всичко: 50 70,65 248,49 369,14



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през
2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 11:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерски съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.22 от 14 март 2017 г.), приема
Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 година.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 38; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад на Народно читалище «Йордан Йовков – 1870 г.» - град Добрич за
осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната
дейност в Община град Добрич през 2016 година и за изразходваните от бюджета
средства през 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 12:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, приема Доклада за
осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през
2016 година на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.”

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад на Народно читалище «Пробуда – 1939 г.» - град Добрич за
осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната
дейност в Община град Добрич през 2016 година и за изразходваните от бюджета
средства през 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 13:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, приема Доклада за
осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през
2016 г. на Народно читалище „Пробуда - 1939 г.”.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад на Народно читалище «Романо дром – 2002 г.» - град Добрич за
осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната
дейност в Община град Добрич през 2016 година и за изразходваните от бюджета
средства през 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 14:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, приема Доклада за
осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през
2016 г. на Народно читалище „Романо дром – 2002 г.”

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 26; "ПРОТИВ" - 3; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 7.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад на Народно читалище «Мевляна – 2012 г.» - град Добрич за
осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната
дейност в Община град Добрич през 2016 година и за изразходваните от бюджета
средства през 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 15:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, приема Доклада за
осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през
2016 г. на Народно читалище „Мевляна - 2012 г.”

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 29; "ПРОТИВ" - 2; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински
нежилищен имот по бул. „25-ти септември” № 25 град Добрич, на Синдикален
регионален съюз „Подкрепа” град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 16:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 65 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 46,
ал. 1 от Кодекса на труда, дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на
ползване върху общински нежилищен имот по бул. „25-ти септември” № 25, с площ
133.04 кв.м, находящ се на І ниво (партерен етаж), с обща квадратура 275.39 кв.м. – на
Синдикален регионален съюз „Подкрепа” град Добрич, за срок от 10 (десет) години.
Имотът е актуван с АЧОС № 4644 от 11.04.2011 година.

ІI. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона,
действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 32; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост –
стая № 25 в сградата на бивше ОУ “Отец Паисий” по ул. Отец Паисий 16

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 17:

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 (ЗОС)  и чл.19, ал.1 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:

- стая № 25 в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 (ОУ „Отец Паисий”)
по ул. Отец Паисий  № 16 с площ 19.22 кв.м, с начална тръжна цена 28,25 лева месечно
и 20 % ДДС, за дейност с нестопанска цел.

Имотът е актуван с АОС 1006/30.04.1999 година.
Срок за отдаване под наем  5 (пет) години.
Цената е определена съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона,

действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно учредяване право на безвъзмездно ползване върху общински
имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.604.472.1.116 - на
Фондация «Свети Николай Чудотворец»

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 18:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 8, ал. 9, т. 1 от Закона за
общинската собственост (ЗОС), допълва годишната Програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост, със самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72624.604.472.1.116:

- Апартамент № 16 със застроена площ 94.01 (Деветдесет и четири цяло, и една
стотна) кв.м., ведно с избено помещение № 6 с площ 4.16 кв.м, находящ се по ул.
«Силистра», бл. 53, ет. 8, за учредяване на право на безвъзмездно ползване.

ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
39, ал. 4 от ЗОС и чл. 65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, дава съгласие да се учреди право на безвъзмездно ползване
върху общински имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.604.472.1.116, апартамент № 16 с площ 94,01 кв.м., изба № 6, находящ се на
адрес: град Добрич ул. «Силистра» №53, вх.В, ет.8 за срок от 5 (пет) години - на
неправителствена организация «Свети Николай Чудотворец». Имотът е актуван с АОС
№708/21.05.1998 г.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона,
действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на
Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 19:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12
от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
приема Годишния отчет и Баланса за 2016 година на „Жилфонд-инвест” ЕООД
град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т.
11 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията
и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
освобождава от отговорност за дейността му през 2016 година управителя на
„Жилфонд-инвест” ЕООД град Добрич.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3  от Търговския закон и чл.15, ал.1, т.12
от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
разпределя балансовата печалба след данъчно облагане на „Жилфонд-инвест”
ЕООД град Добрич – 50 % за дивидент, 50 % за общи резерви.

4. Дължимият на Общината дивидент да се внесе в Община град Добрич по
сметка IBAN: BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД



ПЛАЩАНЕ: 44 48 00  при ТБ "Общинска банка" АД - клон Добрич -
“Дивидент за общината от търговски дружества с общинско участие за 2016
година” на две равни вноски. Първата в срок до 31.05.2017 година, а втората до
30.09.2017 година.

5. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите,
съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на
Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Диагностично-консултативен център – ІІ
– Добрич” ЕООД, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 20:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12
от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
приема Годишния отчет и Баланса за 2016 година на „Диагностично-
консултативен център-II-Добрич” ЕООД град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т.
11 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
освобождава от отговорност за дейността му през 2016 година управителя на
„Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД град Добрич.

3. Създава Временна експертна комисия в състав:
 д-р Явор Милушев – Председател

и членове
 Атанас Атанасов
 д-р Бисерка Пачолова
 Божанка Вуцова
 Галин Иванов
 двама представители на общинска администрация,



която в срок до 30 юни 2017 година да разгледа и анализира финансовото
състояние на „ДКЦ – ІІ – Добрич” ЕООД и предложи на Общински съвет град Добрич
варианти за стабилизиране на дружеството.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите,
съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на
Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град
Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 21:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба за
упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и
сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приема Годишния
отчет и Баланса за 2016 година на „Тролейбусен транспорт” ЕООД град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 11 от Наредба
за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и
сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, освобождава от
отговорност за дейността му през 2016 година управителя на „Тролейбусен
транспорт” ЕООД град Добрич.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно
закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на
Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Автобусен транспорт” ЕООД, град
Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 22:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба за
упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и
сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приема Годишния
отчет и Баланса за 2016 година на „Автобусен транспорт” ЕООД град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 11 от Наредба
за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и
сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, освобождава от
отговорност за дейността му през 2016 година управителя на „Автобусен
транспорт” ЕООД град Добрич.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно
закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на
Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Градски транспорт” ЕООД, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 23:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от
Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
приема Годишния отчет и Баланса за 2016 година на „Градски транспорт
Добрич” ЕООД град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 11 от
Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
освобождава от отговорност за дейността му през 2016 година управителя на
„Градски транспорт Добрич” ЕООД град Добрич.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите,
съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 32; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на
Годишния отчет и баланса за 2016 година на „Столове” ЕООД, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 24:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от
Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и
сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приема Годишния отчет
и Баланса за 2016 година на „Столове” ЕООД град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 11 от
Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и
сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, освобождава от
отговорност за дейността му през 2016 година управителя на „Столове” ЕООД град
Добрич.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2  от
ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3  от Търговския закон и чл.15, ал. 1, т.12 от
Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и
сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, разпределя балансовата
печалба след данъчно облагане на „Столове” ЕООД град Добрич – 50 % за дивидент и
50 % за общи резерви.

4. Дължимият на Общината дивидент да се внесе в Община град Добрич по
сметка IBAN: BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД
ПЛАЩАНЕ: 44 48 00  при ТБ "Общинска банка" АД - клон Добрич - “Дивидент за



общината от търговски дружества с общинско участие за 2016 година”   в срок до
31.05.2017 година.

5. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите,
съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 19/25 април 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 19
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 25 април 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на
Годишния отчет и баланса за 2016 година на „ЦПЗ Д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД,
град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 25:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба
за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и
сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приема
Годишния отчет и Баланса за 2016 година на "ЦПЗ д-р П. Станчев - Добрич"
ЕООД град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА,  във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5  от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т.
11 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
освобождава от отговорност за дейността му през 2016 година управителя на
"ЦПЗ д-р П. Станчев - Добрич" ЕООД град Добрич.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2,  от
ЗМСМА, във връзка с  чл. 137, ал. 1, т. 3  от Търговския закон и чл.15, ал.1, т.12
от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не
разпределя балансовата печалба след данъчно облагане на "ЦПЗ д-р П. Станчев-
Добрич" ЕООД  за дивидент.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите,
съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно финансово – икономически резултати и приемане на
Годишния отчет и баланса за 2016 година на ПФК „Добруджа” ЕАД в ликвидация

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 26:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.270, ал.2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1, т. 12 от
Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
приема Годишния отчет и Баланса за 2016 година на ПФК „Добруджа” ЕАД в
ликвидация.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 270, ал. 2 от Търговския закон и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 13
от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
освобождава от отговорност за дейността му през 2016 година ликвидатора на
ПФК„Добруджа” ЕАД в ликвидация.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите,
съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на информация във връзка с Годишния счетоводен отчет за 2016 година на
търговски дружества с дялово участие на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 27:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА приема информацията за годишния счетоводен отчет за 2016 година на
търговските дружества, в които Общината има дялово участие, за сведение.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 25, т. 1 и т. 2 и чл. 26, т. 8 и т. 10 от Наредба за упражняване
на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските
дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, упълномощава представителите на Общината в
Общите събрания на търговските дружества да гласуват за приемане информацията за
годишния счетоводен отчет за 2016 година на търговските дружества, в които
Общината има дялово участие, както и за освобождаване от отговорност на членовете
от управителните органи на дружествата.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от
ЗМСМА, и във връзка чл.137, ал.1, т.3 и чл.221, т.7 от Търговския закон и на основание
чл.25, т. 1 и чл.26, т. 8 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за
задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, задължава представителя на Общината в Общите събрания на търговските
дружества, приключили на печалба, да гласува за отчисляване на дивидент за 2016
година на съдружниците (акционерите) минимум 50 % от печалбата на дружеството
след данъчно облагане.

4. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2  от
ЗМСМА, във връзка с  чл. 137, ал. 1, т. 3  от Търговския закон и чл.15, ал.1, т.12 от
Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не
разпределя балансовата печалба за дивидент, след данъчно облагане за
"Диагностично - консултативен център І - Добрич" ООД, ЕИК 124140855.



5. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, и във връзка с чл. 25, т. 1 и чл. 26, т. 8 от Наредба за упражняване на правата
върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества
по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел, упълномощава представителите на Община град Добрич в Общите
събрания на търговските дружества, приключили на печалба, да гласуват дължимият за
Общината дивидент да се внесе в Община град  Добрич по сметка IBAN:
BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 48 00
при ТБ "Общинска банка" АД София клон Добрич – “Дивидент за общината от
търговски дружества с общинско участие за 2016 година” в срок по чл. 247а, ал.5 от
Търговския закон.

6. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите,
съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно утвърждаване на промени в общинската транспортна схема

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 28:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и
чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и леки коли, утвърждава  промяна в общинската  транспортна
схема на Община град Добрич, съгласно Приложение № 1.

2. Възлага на Кмета на Община  град Добрич  последващите, съгласно закона,
действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за възлагане превоз на пътници по
маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортна
схеми по реда на Закона за обществените поръчки

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 29:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, във връзка с чл. 16в,
ал. 1 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси дава съгласие да се възложи превоза на пътници по маршрутни
разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми по
реда на Закона за обществените поръчки.

2. Делегира изпълнението на своите функции, относно провеждането на процедура
по реда на Закона за обществените поръчки и сключването на договори за
обществен превоз на пътници, на Кмета на Община град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 32; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма
INTERREG V-A Румъния България с проект за обновяване и реконструкция на пътни
отсечки

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 30:

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 кандидатстване по Програма INTERREG V-A Румъния България
2014 – 2020 г. за обновяване и реконструкция на:

- бул. „Добруджа“ – 2 х 2800 метра, двете платна от кръговото кръстовище
на кв. „Рилци“ в посока център;
- ул. „Никола Петков“ – 2000 метра;
- бул. „3-ти март“.

2. Дава съгласие за участие със собствен финансов принос в размер на 2 % от
4 000 000 евро – максималната стойност на бюджета на проекта за Община град
Добрич.

3. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проектните
дейности до възстановяване от Управляващия орган.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи, съгласно закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ :
"ЗА" - 31; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма
INTERREG V-A Румъния България с проект по Приоритетна ос 2 “Зелен регион”,
Специфична цел 2.1 „Повишаване устойчивото използване на природното наследство и
ресурси и културното наследство”

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 31:

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

1. Община град Добрич да кандидатства с проект по Програма
INTERREG V-A Румъния България 2014 – 2020 г., трета покана,
Приоритетна ос 2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.1 Повишаване
устойчивото използване на природното наследство и ресурси и
културното наследство като водещ партньор с бюджет до 750 000
EUR на партньор.

2. Участие със собствен финансов принос в размер на 2% от бюджета на
проекта за Община град Добрич.

3. Осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проектните
дейности до възстановяване от Управляващия орган.

ГЛАСУВАЛИ :
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Годишен план за развитието на социалните услуги на Община град
Добрич за 2017 – 2018 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 32:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА  и  в
изпълнение на чл. 36б, ал. 1 и ал. 4  от Правилника за прилагане на Закона за
социалното подпомагане, приема  Годишен план за развитието на социалните услуги на
Община град Добрич за 2017–2018 г.

ГЛАСУВАЛИ :
"ЗА" - 29; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2016
година и Общинска програма за закрила на детето за 2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 33:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, чл.19, ал. 2 и ал.
3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за социалното подпомагане:

1. Приема отчета по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето
за 2016 година, съгласно Приложение № 1.

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 година, съгласно
Приложение № 2.

ГЛАСУВАЛИ :
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Удължаване срока на работа на Временната комисия, сформирана със Заповед № 244 от
13.03.2017 година на Кмета на Община град Добрич и във връзка с Решение № 17 - 20
от 28.02.2017 година на Общински съвет

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 34:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
удължава срока за работа на Временната комисия, сформирана със  Заповед № 244 от
13.03.2017 година на Кмета на Община град Добрич и във връзка с Решение № 17 - 20
от 28.02.2017 година на Общински съвет, до 31.05.2017 година.

ГЛАСУВАЛИ :
"ЗА" - 29; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Сключване на договор за придобиване право на собственост върху недвижими имоти,
които следва да бъдат получени от Община град Добрич, като обезщетение за учредено
право на строеж на „Катина” ЕООД, град Добрич по Договор за учредяване право на
строеж върху общинска земя от 23.04.2009 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 35:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл.34,
ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 7, ал. 2, т. 5 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град
Добрич, определя следните самостоятелни обекти като обезщетение за Община Добрич
срещу учреденото в полза на „КАТИНА”ЕООД, със седалище и адрес на управление
град Добрич, ул. “Брацигово” № 23 ателие 1, вписано в Търговския регистър, воден при
Агенция по вписванията с ЕИК124708432 право на строеж върху 1377 (хиляда триста
седемдесет и седем) кв.м. общинска земя с идентификатор 72624.607.998 по
кадастралната карта на град Добрич, представляващ УПИ ІI, кв.1267 по кадастрален и
ЗРП на жк.Север 2, съгласно договор за учредяване на право на строеж върху общинска
земя от 23.04.2009г., вписан под акт №138, том Х, вх.рег.№5794/23.04.2009 г. в Служба
по вписванията – град Добрич, а именно:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.11 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.1, обект 11,  който
се намира в сграда с идентификатор 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение: за търговска дейност
със застроена площ - 45.97 кв.м. и прилежащи части: Рампа със ЗП – 29.40 кв.м.
и 33.68 кв.м. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж и под обекта: няма, над обекта: 72624.607.998.2.1;

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.1 по КККР на гр.
Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.2, обект 1, със



застроена площ – 131.69 кв.м. и 58.85 кв.м. от общите части на сградата, който
се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с
идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност,при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: няма, под обекта: 72624.607.998.2.11, 72624.607.998.2.12, над обекта:
72624.607.998.2.2;

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.2 по КККР на гр.
Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.3, обект 2, със
застроена площ – 138.21 кв.м. и 61.76 кв.м. от общите части на сградата,  който
се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с
идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: няма, под обекта: 72624.607.998.2.1, над обекта: 72624.607.998.2.4,
72624.607.998.2.3;

4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.3 по КККР на гр.
Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.4, обект 3,  със
застроена площ – 46.70 кв.м. и 20.87 кв.м. от общите части на сграда с
идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2,
разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 72624.607.998.2.4, под обекта:
72624.607.998.2.2, над обекта: 72624.607.998.2.5;

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.4 по КККР на гр.
Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.4, обект 4, със
застроена площ – 80.46 кв.м. и 35.96 кв.м. от общите части на сграда с
идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2,
разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 72624.607.998.2.3, под обекта:
72624.607.998.2.2, над обекта: 72624.607.998.2.5 и 72624.607.998.2.6;

6. Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.5 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.5, обект 5, със
застроена площ – 49.27 кв.м. и 22.02 кв.м. от общите части на сграда с
идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2,
разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 72624.607.998.2.6, под обекта:
72624.607.998.2.3 и 72624.607.998.2.4, над обекта: 72624.607.998.2.7;

7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.6 по КККР на гр.
Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.5, обект 6,  със
застроена площ – 89.36 кв.м. и 39.93 кв.м. от общите части на сграда с
идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2,
разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 72624.607.998.2.5, под обекта:
72624.607.998.2.4, над обекта: 72624.607.998.2.7 и 72624.607.998.2.8;

8. Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.7 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.6, обект 7, със
застроена площ - 44.68 кв.м. и 19.97 кв.м. от общите части на сграда с
идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2,



разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 72624.607.998.2.8, под обекта:
72624.607.998.2.6 и 72624.607.998.2.5, над обекта: 72624.607.998.2.9;

9. Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.8 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.6, обект 8, със
застроена площ – 74.34 кв.м. и 33.22 кв.м. от общите части на сграда с
идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2,
разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 72624.607.998.2.7, под обекта:
72624.607.998.2.6, над обекта: 72624.607.998.2.9 и 72624.607.998.2.10;

10. Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.9 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.7, обект 9,  със
застроена площ – 41.15 кв.м. и 18.39 кв.м. от общите части на сграда с
идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2,
разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 72624.607.998.2.10, под обекта:
72624.607.998.2.8 и 72624.607.998.2.7, над обекта: 72624.607.998.2.13;

11. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.10 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул. обруджа №32а, ет.7, обект 10,  със
застроена площ – 52.59 кв.м. и 23.50 кв.м. от общите части на сграда с
идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2,
разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 72624.607.998.2.9, под обекта:
72624.607.998.2.8, над обекта: 72624.607.998.2.13;

12. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.13 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.8, обект 13, със
застроена площ – 98.08 кв.м. и 43.83 кв.м. от общите части на сграда с
идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2,
разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение
на самостоятелния обект: за друг вид самостоятелен обект в сграда, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта:
72624.607.998.2.9 и 72624.607.998.2.10, над обекта: няма;

13. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.1.13 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.»Добруджа» №32, ет.3 обект 1, със
застроена площ – 89.80 кв.м. и 7.64 кв.м. от общ коридор и 2.539 % идеални
части от общите части на  сграда с идентификатор 72624.607.998.1, находящ се в
в сграда с идентификатор 72624.607.998.1 (В Блок «Б» по архитектурен проект)
на етаж ІІІ, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с
предназначение: за офис, при съседи: 72624.607.998.1.11, 72624.607.998.1.12 и
72624.607.998.1.20.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал.1, чл. 34,
ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 7, ал. 2, т. 5 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град
Добрич, дава съгласие Община град Добрич да придобие собствеността върху



подробно описаните недвижими имоти в т.1 по-горе като обезщетение и да подпише
договор, с който „Катина” ЕООД да прехвърли правото на собственост върху
описаните в т.1 самостоятелни обекти като обезщетение срещу учреденото му право на
строеж върху 1377 (иляда триста седемдесет и седем) в.м. общинска земя с
идентификатор 72624.607.998 по кадастралната карта на град Добрич, представляващ
УПИ I кв.67 по кадастрален и ЗРП на жк.Север 2 въз основа на договор за учредяване
на право на строеж върху общинска земя от 23.04.2009г., вписан под акт №138, том Х,
вх.рег.№5794/23.04.2009г. в Служба по вписванията град Добрич.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във
връзка с изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
"ЗА" - 32;  „ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне правомощията на Кмета на Община град Добрич, представител в Общото
събрание на акционерите на  “ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС И КУЛТУРА” АД  Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 36:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 220, ал.1, чл. 221 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 представителя на Община
град Добрич в Общото събрание на акционерите на “Център за бизнес и култура ” АД
град  Добрич, да гласува на свиканото заседание на 04.05.2017 година по следния
начин:
- По  т.1 приема Годишен доклад за дейността на дружеството през 2016 г.
- По т.2 приема Доклад на дипломиран експерт-счетоводител за резултатите от

одиторската проверка за 2016 г.
- По т.3 приема годишния счетоводен отчет за 2016 г.
- По т.4 приема решение за разпределение на печалбата за 2016 г., като предлага

минимум 50 % от печалбата на дружеството да бъде отчислена за дивидент.
- По т.5 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността

им през 2016 г.
- По т.6 приема избор на експерт-счетоводител за 2017 г.

2. Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно
закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ :
"ЗА" - 31; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

РОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по Съвместна
оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за
съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ .

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 37:

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 кандидатстване по Съвместна оперативна програма за
трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство
„Черноморски басейн 2014-2020“.

2. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проектните
дейности до възстановяване от Управляващия орган.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи, съгласно закона,
действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ :
"ЗА" - 31; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 19/25 април 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 19

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 април 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на
ПУП-ПРЗ за УПИ I за „Обществено и делово обслужване“ (ОДО) в кв. 721 на ЖК
Добротица
.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 19 – 38:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  ЗМСМА и и
чл.134, ал. 2, т. 6 и чл. 131, ал.1 от ЗУТ:

I. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I за
„Обществено и делово обслужване“, кв.721 с площ 5687 кв.м., както следва:

- От УПИ I за „ОДО“ да се образуват осем нови УПИ: УПИ II за
„Озеленяване“, УПИ III за „Инфраструктура“ и УПИ IV, V, VI, VII, VIII, IX-
за „Жилищно строителство“;

- В новите жилищни УПИ да се предвиди свободно, ниско (Н до 10 м.)
жилищно застрояване, с ограничителни линии на 5 м. от улично
регулационните линии и на нормативно определените разстояния до
вътрешните регулационни линии и с устройствени показатели Пл.застр до
60%, Кинт до 1,2 Пл. озел. мин.40%.

II. Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се съгласува от Служба по геодезия,
картография и кадастър - град Добрич, съгласно изискванията на чл.65 от Наредба
№РД-02-20-5/15.12.2016 г.

III. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно ЗУТ, действия.

ГЛАСУВАЛИ :
"ЗА" - 23; "ПРОТИВ" - 5; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)


