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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23, и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от
Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 298, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл. 119, ал. 4 от Закона за здравето и чл.
79 от Административнопроцесуалния кодекс:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич, както следва:

§ 1. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашната ал. 8 става ал. 10.
2. Добавя се нова ал. 8 със следното съдържание:
„(8) Такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в

общинските детски ясли и/или които са с адресна регистрация, различна от град
Добрич – 135,00 лева на месец.“

3. Добавя се нова ал. 9 със следното съдържание:
„(9) Предвидените в чл. 28, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 преференции не се отнасят за

таксата по чл. 28, ал. 8.“

§ 2. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се добавя нова т. 5 със следното съдържание:
„5. Такса за ползване на детски градини от деца, които не са обхванати в

общинските детски градини и/или които са с адресна регистрация, различна от град
Добрич, в периода 01 юни – 15 септември – 124,00 лева.“

2. В ал. 1 се добавя нова т. 6 със следното съдържание:



„6. Такса за ползване на детски градини за почасова дейност като допълнителна
услуга от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и/или които са с
адресна регистрация, различна от град Добрич, в учебно време /от 15 септември до 31
май на следващата календарна година/, в рамките на шест последователни
астрономически часа преди обяд – 62,00 лева.“

3. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
4. Добавя се нова ал. 10 със следното съдържание:
„(10) Предвидените в чл. 30, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 преференции не се отнасят

за таксата по чл. 30, ал. 1, т. 5 и т. 6.“

§ 3. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §13 със
следния текст:

„§13. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич, влиза в сила от датата на публикуването й.”

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията,
безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и
пешеходците на територията на Община град Добрич.

След обсъжданията докладната записка БЕ ОТЛОЖЕНА за разглеждане на
следващо заседание на Общински съвет град Добрич.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително
по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич
през първо тримесечие на 2018 г. и актуализираното разпределение на променените
бюджети  към  31.03.2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 3:

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, приема
Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, съответно по
бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет през първо тримесечие на 2018
г. и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с
бюджет при Община град Добрич  към 31.03.2018 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 39; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за
Поземлен имот (ПИ) 72624.308.121 (път от републиканската пътна мрежа) и
72624.308.106 (селскостопански, горски, ведомствен път) за обект: Подземен
електропровод СрН-20 kV от Жр стълб на ВЕЛ до трафопост в ПИ 72624.308.126
(урбанизирана територия за „ПСД“) в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 4:

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

I. Одобрява проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП)
за Поземлени имоти (ПИ) 72624.308.121 (път от републиканската пътна мрежа) и
72624.308.106 (селскостопански, горски, ведомствен път) за обект: Подземен
електропровод СрН-20 kV от Жр стълб на ВЕЛ до трафопост в ПИ 72624.308.126
(урбанизирана територия за „ПСД“) в землището на град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план
(ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.497.54 (път от републиканската пътна
мрежа) и 72624.497.78 (земеделска земя) за обект: Електрозахранване на склад за
съхранение и почистване на резене в ПИ 72624.497.77 (урбанизирана територия за
„ПСД“) в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 5:

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

I. Разрешава изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен
план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.497.54 (път от републиканската пътна
мрежа) и 72624.497.78 (земеделска земя) за обект: Електрозахранване на склад за
съхранение и почистване на резене в ПИ 72624.497.77 (урбанизирана територия за
„ПСД“) в землището на град Добрич.

Да се представи становище от Агенция пътна инфраструктура при внасянето на
проект на ПУП-ПП за процедиране и одобряване.

Същият 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 на PDF формат.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.567 в местността Гаази баба в землището на
град Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 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 на застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.567 в местността Гаази баба, в
землището на град Добрич, за промяна предназначението на земеделския имот за
„Жилищно строителство“, с ново, ниско (Н до 7,00 м), свободно застрояване с
ограничителни линии на 5,0 м 3,0 м, от границите към пътя и на нормативно
определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност
на застрояване до 40%, Кинт до 0,8 и Плътност на озеленяване мин. 60%.

Да се представят становища от: Енерго-Про Мрежи АД, клон град Добрич, ВиК
АД град Добрич и РИОСВ – Варна, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване.

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.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад на Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г.” - Добрич за
осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната
дейност в Община Добрич през 2017 г. и за изразходваните от бюджета средства през
2017 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 7:

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
2017 г. на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.”, съгласно приложения доклад
с регистрационен индекс и дата 76-01-2/01.03.2018 г.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад на Народно читалище „Пробуда - 1939 г.” - Добрич за
осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2017 г. в
изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през
2017 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 8:

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 2017 г. на Народно читалище „Пробуда - 1939 г.”, съгласно приложения
доклад с регистрационен индекс и дата 76-02-1/11.01.2018 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад на Народно читалище „Романо дром - 2002 г.” - Добрич за
осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2017 г. в
изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през
2017 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 9:

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 2017 г. на Народно читалище „Романо дром – 2002 г.”, съгласно
приложения доклад с регистрационен индекс и дата 76-04-2/15.01.2018 г.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 33; „ПРОТИВ” - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад на Народно читалище „Мевляна - 2012 г.” - Добрич за
осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2017 г. в
изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през
2017 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 10:

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
2017 г. на Народно читалище „Мевляна - 2012 г.”, съгласно приложения доклад с
регистрационен индекс и дата 76-04-2/15.01.2018 г.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и
Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 януари 2018 година до
31 март 2018 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 11:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, одобрява разходите за командировки на Kмета на Община
град Добрич за периода от 01 януари 2018 година до 31 март 2018 година (пътни,
дневни и квартирни пари), съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 39; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” -0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

Отчет
за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов -

Кмет на Община гр. Добрич
за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

Период на Място Дневни Нощувки Транспорт Всичко По покана на:
командировката

01-03.08.2017 гр. София 60 238,62 162,39 461,01 Работни срещи в Министерство на
регионалното развитие и благоустройство

17.10.2017 гр. София 20 2 22 Работни срещи в Министерство на околната
среда и водите

23-24.11.2017 гр. София 40 177,66 217,66 Работни срещи в Министерство на
регионалното развитие и благоустройство

29.11.2017 гр. София 20 185,73 205,73 Работни срещи в Министерство на
регионалното развитие и благоустройство

14-16.12.2017 гр. София 60 189,55 249,55 Работни срещи в Министерство на
регионалното развитие и благоустройство

2.2.2018 гр. София 20 105,58 125,58

Работни срещи в Министерство на околната
среда и водите, Министерство на
регионалното развитие и благоустройство,
Министерство на младежда и спорта

6.3.2018 гр. София 221,89 221,89 Работни срещи
Всичко: 220 238,62 1044,8 1503,42



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобрение на проект на решение на Кмета на Община град Добрич за даване на
съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по договор № 39 от 09.10.2003 г.
за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост –
„Шапкарска работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 12:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 40, ал. 2, т. 1, чл. 143, ал. 2, чл. 146, ал. 1, т.3, буква „а” и чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от ЗК,
чл. 20, ал. 1, буква „г” и чл. 23 от договор за предоставяне на концесия № 39 от
09.10.2003 г., одобрява приложения проект на решение на Кмета на Община град
Добрич за даване на съгласие за замяна на концесионер по договор № 39 от 09.10.2003 г.
за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Шапкарска
работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич - Приложение № 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

Проект!
РР ЕЕ ШШ ЕЕ НН ИИ ЕЕ

№  ……..
град Добрич, ………. г.

На основание чл. 143, ал. 2, чл. 146, ал. 1, т.3, буква „а” и чл. 141, ал. 1, ал. 2 и ал. 3
от ЗК, чл. 20, ал. 1, буква „г” и чл. 23 от договор за предоставяне на концесия № 39 от
09.10.2003 г., и решение № 33-12 от 24.04.2018 г. на Общински съвет град Добрич

Р Е Ш И Х:
1. Приемам отправеното предложение с вх. рег. индекс № 70-00-406 от

23.02.2018 г. от ЕТ „ГЕОРГИ КОЛЕВ – СПОРТ - МАРИАНА КОЛЕВА”, правоприемник
на концесионера ЕТ „ГЕОРГИ КОЛЕВ – СПОРТ” за продължаване на концесионен договор
№ 39 от 09.10.2003 г. с правоприемника.

2. Давам съгласие за замяна на концесионера по договор № 39 от 09.10.2003 г.
за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Шапкарска
работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич, както следва:

заменям концесионера – ЕТ „ГЕОРГИ КОЛЕВ – СПОРТ” със седалище и адрес на
управление: гр. Добрич, ул. „Георги Кирков” № 13, вх. А, ап. 3, БУЛСТАТ 124124203,
представляван от Георги Станчев Колев

с правоприемника – ЕТ „ГЕОРГИ КОЛЕВ – СПОРТ - МАРИАНА КОЛЕВА” със
седалище и адрес на управление: Област Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул.  „Георги
Кирков” 13, вх. А, ет. 2, ап. 3, ЕИК: 205012556, представляван от Мариана Иванова Колева.

3. Да се подготви и подпише допълнително споразумние за изменение на
концесионен договор № 39 от 09.10.2003 г., като в 30-дневен срок от сключването на
допълнителното споразумение, главният експерт „Концесии” в дирекция „Общинска
собственост” при Община град Добрич, да публикува обявление за изменение на възложена
концесия.

На основание чл. 8, ал. 11 от ЗОС актовете на Общинския съвет и на Кмета за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,
подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, освен в случаите по Закона за концесиите.

Контрол по изпълнение на решението възлагам на Елка Димова – зам.-кмет ФОС.
Копие от решението да се връчи надлежно на директор дирекция ОС, директор

дирекция БФ, директор дирекция МДТ при Община град Добрич и на правоприемника ЕТ
„ГЕОРГИ КОЛЕВ – СПОРТ - МАРИАНА КОЛЕВА”, представляван от Мариана Иванова
Колева, за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост за поставяне на
преместваем павилион за вестници и списания в ПИ 72624.625.9516 в УПИ Х, кв. 14 на
ЦГЧ (до подлеза на Централен кооперативен пазар) и в ПИ 72624.623.332 по ул.
„Независимост“, в улична регулация, пред УПИ Х в кв. 26 на ЦГЧ (пред кино
„Добрич”).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 13:

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

1. Част от общински имот в ПИ 72624.623.332 за поставяне на преместваем
обект - павилион за вестници и списания  по одобрен модел с площ 3,50 кв.м по ул.
„Независимост” в улична регулация, пред УПИ Х – за „Обществено обслужване и
трафопост” (кино „Добрич”) в кв. 26 на ЦГЧ град Добрич, съгласно одобрена схема по
чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна цена 50,79 лева месечно без ДДС.

2. Част от общински имот в ПИ 72624.625.9516 за поставяне на преместваем
обект – павилион за вестници и списания по одобрен модел с 3.50 кв.м в УПИ Х – за
„Озеленяване и подлез” в кв. 14 на ЦГЧ град Добрич, съгласно одобрена схема по чл.
56 от ЗУТ, с начална тръжна цена 33,81 лева месечно без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Цените са определени, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост за поставяне
на преместваеми обекти по одобрен модел.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 14:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.
8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 1 от Наредба за реда за
придобиване и разпореждане с общинско имущество, допълва годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година в част II.
Обхват и структура на програмата, точка 2. Отдаване под наем, подточка 2.1.
Общински терени и обекти с:

1. Част от общински имот, находящ се в жк „Балик –Йовково” - Север до бл.
12, в град Добрич за поставяне на преместваем обект по одобрен модел, с площ до 12
кв.м за услуги.

2. Част от общински имот, находящ се в жк „Балик-Йовково” – Юг срещу бл.
53, в град Добрич за поставяне на преместваем обект по одобрен модел, с площ до 12
кв.м за услуги.

3. Част от общински имот, находящ се в жк „Балик-Йовково” – Юг между бл.
53 и 54, в град Добрич за поставяне на преместваем обект по одобрен модел, с площ до
12 кв.м за услуги.

4. Част от общински имот, находящ се в жк „Балик-Йовково” – Юг по ул.
„Димитър Ковачев” пред бл. 28, в град Добрич за поставяне на преместваем обект по
одобрен модел, с площ до 12 кв.м за услуги.

5. Част от общински имот, в УПИ VIII, квартал № 2 по ПУП-ПРЗ на ж.к.
„Дружба 1, 2 и 4” до бл. 9, в град Добрич за поставяне на преместваем обект по одобрен
модел, с площ до 12 кв.м за услуги.

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



1. Част от общински имот, находящ се в жк „Балик –Йовково” - Север до бл.
12, в град Добрич за поставяне на преместваем обект по одобрен модел, с площ до 12
кв.м, с начална тръжна цена 72.60 лева месечно без ДДС.

2. Част от общински имот, находящ се в жк „Балик-Йовково” – Юг срещу бл.
53, в град Добрич за поставяне на преместваем обект по одобрен модел, с площ до 12
кв.м, с начална тръжна цена 72.60 лева месечно без ДДС.

3. Част от общински имот, находящ се в жк „Балик-Йовково” – Юг между бл.
53 и 54, в град Добрич за поставяне на преместваем обект по одобрен модел, с площ до
12 кв.м, с начална тръжна цена 72.60 лева месечно без ДДС.

4. Част от общински имот, находящ се в жк „Балик-Йовково” – Юг по ул.
„Димитър Ковачев” пред бл. 28, в град Добрич за поставяне на преместваем обект по
одобрен модел, с площ до 12 кв.м, с начална тръжна цена 72.60 лева месечно без ДДС.

5. Част от общински имот, в УПИ VIII, квартал № 2 по ПУП-ПРЗ на ж.к.
„Дружба 1, 2 и 4” до бл. 9, в град Добрич за поставяне на преместваем обект по одобрен
модел, с площ до 12 кв.м, с начална тръжна цена 72.60 лева месечно без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години за всички гореизброени.
Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2017 година на  „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР – II - ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 15:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 12 от Наредбата 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 финансов отчет и Баланса за 2017 година на „Диагностично-консултативен
център-II-Добрич” ЕООД.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 5  от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 11 от Наредбата 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 2017 година управителя на
„Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов
отчет и Баланса за 2017 година на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК
000851111.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 16:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, и чл. 15, ал. 1, т. 12 от
Наредбата 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 финасов отчет и
Баланса за 2017 година на "ЦПЗ д-р П. Станчев - Добрич" ЕООД.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, и чл. 15, ал. 1, т. 11 от
Наредбата 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 2017 година управителя „ЦПЗ д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД.

III. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2,  от
ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, и чл. 15, ал. 1,
т. 12 от Наредбата 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 „ЦПЗ д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД  за дивидент.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година
ПРОТОКОЛ

№ 33
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 24 април 2018 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2017 година на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК
834052321.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 17:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 12 от Наредбата 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 финансов отчет и Баланса за 2017 година на „Жилфонд-инвест” ЕООД.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА,  във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 11 от Наредбата 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 2017 година управителя на
„Жилфонд-инвест” ЕООД.

III. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 12 от Наредбата 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 „Жилфонд-инвест“ ЕООД за
дивидент.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2017 година на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК 834025865.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 18:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 12 от Наредбата 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 финансов отчет и Баланса за 2017 година на
„Столове” ЕООД.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА,  във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, и чл.
15, ал. 1, т. 11 от Наредбата 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 2017 година
управителя на „Столове” ЕООД.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2017 година на „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД,
ЕИК 124086119.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 19:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 12 от Наредбата 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 финансов отчет и Баланса за 2017 година на „Тролейбусен транспорт”
ЕООД.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА,  във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 11 от Наредбата 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 2017 година управителя на
„Тролейбусен транспорт” ЕООД.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2017 година на „АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД, ЕИК
124653046.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 20:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 12 от Наредбата 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, в
качеството си на упражняващ правомощията на едноличен собственик на капитала на
„Тролейбусен транспорт” ЕООД, приема Годишния финансов отчет и Баланса за 2017
година на „Автобусен транспорт” ЕООД.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 11 от Наредбата 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 2017 година управителя на
„Автобусен транспорт” ЕООД.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2017 година на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ”
ЕООД, ЕИК 202966915.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 21:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 12 от Наредбата 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 финансов отчет и Баланса за 2017 година  на „Градски транспорт Добрич”
ЕООД.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА,  във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, и чл. 15,
ал. 1, т. 11 от Наредбата 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 2017 година управителя на „Градски
транспорт Добрич” ЕООД.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2017 година на ПФК „ДОБРУДЖА” ЕАД в ликвидация,
ЕИК 124510646.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 22:

I. 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
Наредбата 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 финансов отчет и Баланса за 2017 година на ПФК „Добруджа” ЕАД, в
ликвидация.

II. 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 Наредбата 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 2017 година ликвидатора на ПФК
„Добруджа” ЕАД в ликвидация.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година
ПРОТОКОЛ

№ 33
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 24 април 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне правомощията на представителя на Oбщината в Oбщото събрание на
акционерите на „Център за бизнес и култура” АД, ЕИК 834023049.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 23:

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 18.05.2018 година по своя преценка, при
обявения дневен ред:

- По т.1 относно приемане на Годишен доклад за дейността на дружеството през 2017 г.
- По т.2 относно приемане на Доклад на дипломиран експерт-счетоводител за резултатите
от одиторската проверка за 2017 г.
- По т.3 относно приемане на Годишния счетоводен отчет за 2017 г.
- По т.4 относно приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.
- По т.5 относно освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2017 г.
- По т.6 относно избор на експерт-счетоводител за 2018 г.
- По т.7 относно приемане на инвестиционен план за довършване на бл. М на сградата на
„Център за бизнес и култура“ АД.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 31; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата
и учениците в Община град Добрич (2018-2019 г.).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 24:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 174, ал. 1, чл. 176 и чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование (Обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.),
приема Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и
учениците в Община град Добрич (Приложение № 1).

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за
2017 г. и Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 25:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 20а, ал. 3 от Закона за закрила на детето:

1. Приема отчета по изпълнението на Общинската програма за закрила на
детето през 2017 година.

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община
град Добрич (2016-2020 г.) и приемане План за развитие на социалните услуги в
Община град Добрич 2018-2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 26:

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

1. Актуализира Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
община град Добрич за периода 2016 - 2020 г. (Приложение № 1)

2. Приема План за развитие на социалните услуги за 2018-2019 г. в Община
град Добрич. (Приложение № 2)

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 27:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 29а, ал. 2 и във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА одобрява нова структура на общинска администрация,
съгласно Приложение № 1, считано от 01.06.2018 година.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА
одобрява длъжностно разписание на звено „Секретариат на Общински съвет”, съгласно
Приложение № 2.

III. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3, чл. 29а от
ЗМСМА и чл. 79 от АПК приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, съгласно Приложение № 3.

IV. Служителите на длъжност Главен специалист – Административно
обслужване на Общински съвет в отдел „Канцелария и административно обслужване“,
дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ по
действащото досега длъжностно разписание, следва да се преназначат в
новосформираното звено „Секретариат на Общински съвет“.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



КМЕТ

ЗАМ.-КМЕТ

“УСТРОЙСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА”

ЗАМ.-КМЕТ

“ФИНАНСИ И
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

ЗАМ.-КМЕТ

“ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ И ЕВРОПЕЙСКИ

ФОНДОВЕ”

ЗАМ.-КМЕТ
“ХУМАНИТАРНИ

ДЕЙНОСТИ”
СЕКРЕТАР

ДИРЕКЦИЯ
“АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО
И ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ”

ДИРЕКЦИЯ

“БЮДЖЕТ

И ФИНАНСИ”

ОТДЕЛ

“КАНЦЕЛАРИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ“

ДИРЕКЦИЯ

“ХУМАНИТАРНИ

ДЕЙНОСТИ”

ДИРЕКЦИЯ
“ИКОНОМИЧЕСКО

РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИ
ФОНДОВЕ И ОБЩЕСТВЕНИ

ПОРЪЧКИ“

ГЛАВЕН
АРХИТЕКТ

ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА
РЕГИСТРАЦИЯ И

ОБСЛУЖВАНЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО”

ДИРЕКЦИЯ
„УСТРОЙСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА И

СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ”
ДИРЕКЦИЯ

“МЕСТНИ ДАНЪЦИ
И ТАКСИ”

ЗВЕНО “ВЪТРЕШЕН
ОДИТ“

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: 155 ЩАТНИ БРОЙКИ

ДИРЕКЦИЯ
„ИНФРАСТРУКТУРА

И
ОКОЛНА СРЕДА”

ОТДЕЛ

“ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И
ИНФОРМАЦИЯ”

ДИРЕКЦИЯ

„ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ”

ПРЕДСЕДА
ТЕЛ НА ОбС

ОТДЕЛ

“ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ“

ОТДЕЛ
“ИКОНОМИЧЕСКО

РАЗВИТИЕ И
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ”

ЗВЕНО
„СЕКРЕТАРИАТ

НА ОбС“



Приложение № 2

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ
НА

ЗВЕНО „СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”

№ Длъжностно
наименование Численост

1. Младши експерт 1

2. Главен специалист 2

ВСИЧКО: 3



Приложение № 3

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

§1.  Чл. 68б се изменя така:
Чл.68б. (1) В структурата на общинската администрация се създава

самостоятелно звено „Секретариат на Общински съвет”, което подпомага работата на
Общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото
и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на
Председателя на Общинския съвет.

(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на
общинската администрация и заедно с длъжностното му разписание се утвърждава по
реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, по предложение на Председателя на Общинския
съвет.

(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на Председателя на
Общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката,
свикването и провеждането на заседанията на Общинския съвет и на неговите
комисии, както следва:

1. Осъществява организационно и технически подготовката на
материалите и заседанията на Общинския съвет чрез Председателския съвет
и във взаимовръзка с общинските звена; протоколира заседания; изготвя и
предава по надлежния ред материалите за заседанията и решенията на
Общински съвет.

2. Подпомага организационно и технически работата на Постоянните и
създавани Временни комисии към Общински съвет и техните председатели
като подготвя и протоколира заседания; изготвя и връчва по надлежния ред
решенията/становищата им.

3. Поддържа актуална база данни в локалната мрежа относно документите
на Общински съвет – Решения, Наредби, Правилници, Стратегии, Програми,
Планове, Докладни записки, Протоколи; поддържа актуална база данни за
водените съдебни дела, свързани с актовете на Общински съвет.

4. Предоставя изискващите се материали от и за заседанията на
Общински съвет на Областния управител, Кмета, членове на кметския екип и
служители на ръководно ниво, на медиите; подава регулярно на определените
длъжностни лица актуална информация за поместване на официалния сайт на
общината в частта, касаеща Общински съвет.

5. Съхранява надеждно документите на Общински съвет и Постоянните и
други комисии; при поискване, предоставя на граждани възможността да
четат на място копия от актовете на Общински съвет в Клуба на съветника.

6.
(4) Председателят на Общинския съвет утвърждава длъжностните

характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното.
Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от
Председателя на Общинския съвет. Отпуските на служителите на звеното се
съгласуват от Председателя на Общинския съвет.

(5) Служителите в звеното се назначават и освобождават от Кмета на общината
по предложение на Председателя на Общинския съвет. Кметът на общината не може
да назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено
писмено предложение от Председателя на Общинския съвет.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ при
Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 28:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с

чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76,
ал. 3 от АПК:

1. Приема Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“
при Община град Добрич, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава следните образци на документи, които са свързани с прилагането на
нормативния акт, а именно: Заявление за подпомагане, Договор между Община град
Добрич, Лечебното заведение и подпомаганото лице, Искане за плащане и Отчетна
форма за подпомагане, съгласно приложенията към Правилника и представляващи
неразделна част от него.

3. Първоначалните средства за упражняване дейността на Общински фонд „Здраве“ в
размер на 20 000,00 лева да бъдат осигурени от Бюджета на Община град Добрич,
след неговата актуализация.

4. Избира Управителен съвет в състав:
1. Атанас Атанасов – председател
2. д-р Бисерка Пачолова – зам. председател
3. Божанка Вуцова - общински съветник
4. Мая Димитрова - общински съветник
5. д-р Явор Милушев - общински съветник
6. Милко Пенчев - общински съветник
7. ………………..... - представител на общинска администрация
8. …………………. - представител на общинска администрация
9. …………………. - представител на общинска администрация

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

ПРАВИЛНИК

за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“

(приет с Решение № 33-28 от 24.04.2018 година на Общински съвет град Добрич)

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел І. Предмет и обхват
Чл.1. С този правилник се определят органите, реда и условията за финансово
подпомагане на специализацията и/или осигуряването на социално – битови условия на
лекари и специалисти по здравни грижи за необходимото кадрово обезпечаване на
лечебните заведения за болнична помощ на територията на Община град Добрич от
Общински фонд „Здраве“.

Раздел ІІ. Органи
Чл.2. (1) Дейността на Общински фонд „Здраве“ се ръководи от Управителен съвет.
Съставът на Управителния съвет се състои от шестима общински съветници,
предложени от ПК БФДП, ПК ЗОРК, ПК ЗСДДП за срока на мандата и от трима
представители на общинската администрация, определени от Кмета на Община град
Добрич. Председателят и зам.-председателят на Управителния съвет се избират от
Общински съвет град Добрич.

(2) Член на Управителния съвет може да бъде освободен преди изтичане на мандата му:
1. По негово искане;
2. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от три

месеца;
3. Ако отпадне основанието за утвърждаването му;
4. При влязла в сила присъда за тежко умишлено престъпление;
5. При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;

6. При смърт.

(3) Управителният съвет предоставя доклад и финансов отчет за своята дейност, за
изтеклата финансова година пред Общински съвет град Добрич, през месец януари на
следващата година.
(4) Текущият контрол се осъществява от общинска администрация - звено „Вътрешен
одит“.
(5) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.
(6) Разходването на средствата се извършва след решение на Управителния съвет.
(7) Решенията на Управителния съвет се изпълняват от Кмета на Община град Добрич.
(8) Административната дейност на Управителния съвет се осигурява от служител на
общинската администрация – член на Управителния съвет.



Раздел ІII. Компетентност и правила за работа на Управителния съвет
Чл.3. (1) Управителния съвет по чл. 2:

1. Провежда редовни заседания при присъствие на повече от половината от
неговите членове;

2. Обявява критериите, реда, срока и мястото за прием на документи на сайта на
Община град Добрич и сайтовете на лечебните заведения за болнична помощ;

3. Разглежда подадените заявления по чл. 9, ал.2, придружени със становище на
ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ;

4. Взема решенията за одобряване на подалите заявления за финансово или
социално-битово подпомагане лица с обикновено мнозинство от присъстващите,
с явно гласуване;

5. Се произнася с решение по всяка преписка, което съдържа:
- дата на постановяване;
- имената на членовете на лица, присъствали при вземане на решението;
- трите имена на подалото заявление лице, неговия адрес, ЕГН и входящия

номер на заявлението му;
- предложение за одобряване на искането: размер на отпуснатите

средства/вид на социално-битовото подпомагане;
- начална дата за изплащане/предоставяне;
- мотивиран отказ по заявление.

(2) С цел подпомагане дейността на Управителния съвет, с право на съвещателен
глас в заседанията могат да участват ръководители на лечебни заведения за
болнична помощна територията на Община град Добрич.
(3) На заседанията на Управителния съвет могат да присъстват и подалите

заявления лица, след покана за събеседване.

Чл.4. (1) За заседанията на Управителния съвет се изготвя протокол, който съдържа
разгледаните заявления, взетите решения, резултатите от гласуването и списък на
одобрените лица. Протоколът се подписва от членове на Управителния съвет,
присъствали на заседанието в тридневен срок от изготвянето му.

(2) Всеки заявител има право да получи препис от протокола от заседанието на
Управителния съвет.

Раздел ІV. Източници на финансиране на фонда
Чл.5. (1) Средствата за Общински фонд „Здраве“ се осигуряват от:

1. Бюджета на Община град Добрич, след решение на Общински съвет град
Добрич;

2. Публични финансови програми и проекти;
3. Дарителски и благотворителни кампании;
4. Други източници.

(2) Управителният съвет депозира предложение до Кмета за необходимите средства по
чл. 5, ал. 1, т. 1 до 15 ноември на всяка календарна година.



Раздел V. Разходване на средствата
Чл.6. (1) Общински фонд „Здраве“ подпомага лекари и специалисти по здравни грижи,
които са сключили трудов договор с лечебно заведение за болнична помощна
територията на Община град Добрич. Средствата се предоставят до изчерпване на
наличностите във фонда.

(2) Финансовото и социално-битовото подпомагане се осъществява под формата на:

- възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на
специалност – за всеки конкретен модул

и/или
- възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище,

предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на
жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от
общинския жилищен фонд на Община град Добрич

и/или

- възстановяване на месечни такси в общински детски ясли и/или детски
градини на територията на Община град Добрич до 50 %

и/или

- възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до
работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно
Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от
минималната работна заплата за страната месечно.

(3) Формата и срокът на подпомагане се определят с решение на Управителния съвет.

ГЛАВА ВТОРА
РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Раздел І. Кандидати, условия за кандидатстване

I.I. Кандидати
Чл.7. Право да кандидатстват за подкрепа от Общински фонд „Здраве“ имат лекари и
специалисти по здравни грижи, които са сключили трудов договор с лечебно заведение
за болнична помощ на територията на Община град Добрич.

I.II. Условия за кандидатстване
Чл.8. Подалите заявление лица трябва да отговарят на следните критерии за финансово
и социално-битово подпомагане от Общинския фонд „Здраве“ при Община град
Добрич:

1. Да са сключили трудов договор с лечебно заведение за болнична помощна
територията на Община град Добрич;

2. Да не са поставени под запрещение или осъждани за умишлено престъпление.



Раздел IІ. Документи за кандидатстване
Чл.9. (1) Кандидатите за получаване на подпомагане от Общинския фонд „Здраве“ при
Община град Добрич подават Заявление по образец.

(2) Заявлението по ал. 1 се изготвя по образец Приложение № 1, ведно с изискуемите
документи, посочени в него.

(3) Заявлението по ал.1 се подава в деловодството на Община град Добрич, където
получава входящ номер и се насочва към Управителния съвет на фонда.

Раздел ІIІ. Процедура за финансово и социално-битово подпомагане
Чл.10. (1) За всяко заявление за подпомагане от Общинския фонд „Здраве“ при Община
град Добрич се образува преписка, която съдържа Заявлението, приложените
документи и решението на Управителния съвет заедно с мотивите към него.

(2) Преписката се разглежда от Управителния съвет на редовно заседание, в
едномесечен срок от постъпване на Заявлението.

Чл.11. Управителният съвет се произнася с решения за одобрените или неодобрените
лица, подали заявление в седемдневен срок, след подписването на протокола по чл. 4,
ал. 1.

Чл.12. (1) Управителният съвет предоставя цялата преписка на Кмета на Община град
Добрич за издаване на заповед по чл. 2, ал.7 и сключване на тристранен договор между
подпомаганото лице, Община град Добрич и ръководителя на лечебното заведение за
болнична помощ, представляващ Приложение 2 към настоящия правилник.

(2) За подпомагане с финансови средства, одобрените лекари и специалисти по здравни
грижи представят ежемесечно, до 10-то число на следващия месец разходно-
оправдателни документи, ведно с искане за плащане – Приложение 3 и Отчетна форма
за отработените дни за отчетния месец Приложение 4 към настоящия правилник и
съответстващи на изискванията на действащата Система за финансово управление и
контрол на Община град Добрич.

(3) При прекратяване на трудовото правоотношение ръководителят на лечебното
заведение за болнична помощ е длъжен да уведоми Кмета, в рамките на 3 (три) работни
дни от датата на възникване на основанието за прекратяване на подпомагането. При
прекратяване на трудовото правоотношение между лечебното заведение и
подпомаганото лице се прекратява и финансовото и социално-битовото подпомагане
съгласно чл.6 от настоящия правилник.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ, ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И
ПРИЛОЖЕНИЯ

§1. Този Правилник е приет с Решение № 33-28 по Протокол № 33/24.04.2018 година,
от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 24.04.2018 година.
§2. Абревиатурите, термините и означенията са употребени в текста на този правилник,
според смисъла им, установен със съответния нормативен акт.
§3. Приложения 1, 2, 3 и 4 са по образец и представляват неразделна част от
правилника.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобрение на проект на решение на Кмета на Община град Добрич за изменение на
договор № 50 от 03.12.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от имот,
публична общинска собственост: част от градски парк „Св. Георги”, град Добрич -
ретро будка за продажба на пакетирани хранителни стоки с площ от 6 кв.м.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 29:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 40, ал. 2, т. 1, чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от ЗК, и чл. 24 от договор за предоставяне на
концесия № 50 от 03.12.2004 г., одобрява приложения проект на решение на Кмета на
Община град Добрич за приемане на мотивираното предложение на концесионера от
концедента, за изменение на концесионен договор № 50 от 03.12.2004 г. за предоставяне
на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: част от градски парк
„Св. Георги”, град Добрич - ретро будка за продажба на пакетирани хранителни стоки с
площ от 6 кв.м. (Приложение № 1)

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение №1

Проект!

РР ЕЕ ШШ ЕЕ НН ИИ ЕЕ

№  ……..

град Добрич, ………. г.

На основание чл. 141, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗК и чл. 24 от договор за
предоставяне на концесия № 50 от 03.12.2004 г. и решение № 33-29 от 24.04.2018 г. на
Общински съвет град Добрич

Р Е Ш И Х:

1. Приемам отправеното предложение с вх. рег. индекс № 70-00-662/13.04.2018 г.
от  концесионера „КОНИС-Д” ЕООД, за изменение  на концесионен договор № 50 от
03.12.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска
собственост: част от градски парк „Св. Георги”, град Добрич - ретро будка, за продажба
на пакетирани хранителни стоки, с площ от 6 кв.м, в следния смисъл:

1.1. Изменям срока в чл. 3, ал. 2
Стара редакция: „Срокът на концесията може да бъде продължен по съгласие

на страните по този договор при условията на Закона за общинската собственост.“
Нова редакция:„Срокът на концесията се удължава с 10 години.“

1.2. Изменям чл. 7, т. 1
Стара редакция: „Да извършва търговска дейност съобразно предназначението

на обекта на концесията.”
Нова редакция: „Да извършва търговска дейност съобразно предназначението

на обекта на концесията, както и да отдава същия под наем.”

1.3. Изменям  чл. 8, т. 5
Стара редакция: „Да не променя външния архитектурен облик на обект за

целия период на концесията. Да поддържа за своя сметка пространството около обекта.
Да извършва архитектурно - строителни и ремонтни работи, както и промени в
инсталациите в обекта само с разрешение на Концедента и след разработване на
проект, който се съгласува писмено по надлежния ред;”

Нова редакция: „Да подменя обекта без да променя неговия външен
архитектурен облик, за целия период на концесията. Да поддържа за своя сметка
пространството около обекта. Да извършва архитектурно - строителни и ремонтни
работи, както и промени в инсталациите в обекта само с разрешение на Концедента и
след разработване на проект, който се съгласува писмено по надлежния ред;”



1.4. Заличавам чл. 8, т. 7
„Да не преотстъпва ползването на съответния обект от други лица.”

2. Всички останали клаузи на концесионния договор остават непроменени и
запазват своето действие.

3. Да се подготви и подпише допълнително споразумние за изменение на
концесионен договор № 50 от 03.12.2004 г., като в 30-дневен срок от сключването на
допълнителното споразумение, главният експерт „Концесии” в дирекция „Общинска
собственост” при Община град Добрич, да публикува обявление за изменение на
възложена концесия.

На основание чл. 8, ал. 11 от ЗОС актовете на Общинския съвет и на Кмета за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,
подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, освен в случаите по Закона за
концесиите.

Контрол по изпълнение на решението възлагам на Елка Димова – зам.-кмет
ФОС.

Копие от решението да се връчи надлежно на директор дирекция ОС, директор
дирекция БФ, директор дирекция МДТ при Община град Добрич и на концесионера за
сведение и изпълнение.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предварително съгласие по реда на чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от ЗОС за извършване на:
замяна на имот, собственост на юридическо лице - подлежащ на отчуждаване с имот,
частна общинска собственост или покупко-продажба на имот, собственост на
юридическо лице - подлежащ на отчуждаване.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 30:

І. ВКЛЮЧВА в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 г., приета с Решение на Общински съвет – град Добрич
Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с предназначение лозе, с площ от 1539
кв.м, идентификатор 72624.905.569 по КККР на град Добрич.

ІІ. Одобрява предварителното съгласие, постигнато с „ДИДКОМЕРС“ ООД,
ЕИК: 124049291, седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „Генерал Колев“ №
19, управляващ и представляващ: Деян Тодоров Георгиев, за извършване на замяна, по
силата на която „ДИДКОМЕРС“ ООД прехвърля на Община град Добрич правото на
собственост върху собствените си подлежащи на отчуждаване имоти:

- 26 кв.м в идеални части в УПИ, находящ се в „Северна индустриална зона“,
град Добрич с идентификатор 72624.610.61 по КККР на град Добрич,
одобрена със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, със стар
идентификатор УПИ парцел XV, пл. № 7133, кв. 9 по плана на „Северна
Индустриална Зона“ град Добрич, с площ от 1088 кв.м по скица, а по
нотариален акт 1020 кв.м, придобит чрез покупко-продажба, за което е
съставен нотариален акт вх. рег. № 6575/15.04.2008 г., Акт № 14, том IX, дело
№ 2606 на Сл. Вп. Добрич

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - СГРАДА с идентификатор 72624.610.232.1, с
площ от 26 кв.м, по предназначение: хангар, депо, гараж, разположен в
поземлен имот с идентификатор 72624.610.232 по КККР на град Добрич,
одобрена със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, със стар
идентификатор УПИ парцел XV, пл. № 7133, кв. 9 по плана на „Северна
Индустриална Зона“ град Добрич, придобит чрез покупко-продажба, за което
е съставен нотариален акт вх. рег. № 6507/17.07.2014 г., Акт № 31, том XV,
дело № 2659 на Сл. Вп. Добрич,



на обща стойност 16 900,00 (шестнадесет хиляди и дветстотин) лева, съгласно
изготвена пазарна оценка, които изцяло попадат в разширението на ул. „6-ти
септември“, град Добрич по одобрен  ПУП - ПРЗ „Северна индустриална зона “, град
Добрич, в замяна на което Община град Добрич прехвърля на „ДИДКОМЕРС“ООД
правото на собственост върху собствения си Поземлен имот, представляващ земеделска
земя, с предназначение лозе, с площ от 1539 кв.м, идентификатор 72624.905.569 по
КККР на град Добрич, с пазарна цена 16 929 (шестнадесет хиляди деветстотин двадесет
и девет) лева, съгласно изготвена пазарна оценка.

ІІІ. Одобрява алтернативно предварителното съгласие, постигнато с
„ДИДКОМЕРС“ ООД, ЕИК: 124049291, седалище и адрес на управление: град Добрич,
ул. „Генерал Колев“ № 19, управляващ и представляващ: Деян Тодоров Георгиев,  за
сключване на договор за  покупко-продажба, по силата на който „ДИДКОМЕРС“ ООД
прехвърля на Община град Добрич правото на собственост върху собствените си
подлежащи на отчуждаване имоти:

- 26 кв.м в идеални части в УПИ находящ се в „Северна индустриална зона“,
град Добрич с идентификатор 72624.610.61 по КККР на град Добрич,
одобрена със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, със стар
идентификатор УПИ парцел XV, пл. № 7133, кв. 9 по плана на „Северна
Индустриална Зона“ град Добрич, с площ от 1088 кв.м по скица, а по
нотариален акт 1020 кв.м, придобит чрез покупко-продажба, за което е
съставен нотариален акт вх. рег. № 6575/15.04.2008 г., Акт № 14, том IX, дело
№ 2606 на Сл. Вп. Добрич

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - СГРАДА с идентификатор 72624.610.232.1, с
площ от 26 кв.м, по предназначение: хангар, депо, гараж, разположен в
поземлен имот с идентификатор 72624.610.232 по КККР на град Добрич,
одобрена със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, със стар
идентификатор УПИ парцел XV, пл. № 7133, кв. 9 по плана на „Северна
Индустриална Зона“ град Добрич, придобит чрез покупко-продажба, за което
е съставен нотариален акт вх. рег. № 6507/17.07.2014 г., Акт № 31, том XV,
дело № 2659 на Сл. Вп. Добрич,

на обща стойност 16 900,00 (шестнадесет хиляди и дветстотин) лева, съгласно
изготвена пазарна оценка, които изцяло попадат в изграждането на ул. „6-ти
септември“, град Добрич  по одобрен  ПУП - ПРЗ „Северна индустриална зона “, град
Добрич.

Община град Добрич придобива от „ДИДКОМЕРС“ООД подробно описаната
собственост, срещу обща сума в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева.

IV. ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ  на следното необходимо
действие: СЪБАРЯНЕ на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - СГРАДА с идентификатор
72624.610.232.1, с площ от 26 кв.м, по предназначение: хангар, депо, гараж, разположен
в поземлен имот с идентификатор 72624.610.232 по КККР на град Добрич, одобрена
със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, със стар идентификатор УПИ
парцел XV, пл. № 7133, кв.9 по плана на „Северна Индустриална Зона“ град Добрич,



придобит чрез покупко-продажба, за което е съставен нотариален акт вх. рег.
№6507/17.07.2014 г., Акт № 31, том XV, дело № 2659 на Сл. Вп. Добрич.

Събаряне на имота-предмет на отчуждителното производство следва да се
осъществи при изпълнение на следните комулативно дадени предпоставки:
а) влизане в законова сила на настоящото решение на Общински Съвет град Добрич;
б) изготвена оценка на имота – предмет на отчуждителното производство;
с) съгласие на собственика на имота с оценъцната стойност на имота, предмет на
отчуждителното производство – сочена от експертната оценка.

Всички необходими действия, административни процедури, разходи и други,
произтичащи от събарянето на изчерпателно описания по-горе имот се инициират,
поемат и извършват единствено от Община град Добрич.

V. Одобрява предварително съгласие, при евентуалното условие, че Община
град Добрич  бъде лишена от възможността да осъществи замяната на подлежащите
на отчуждаване имоти, собственост на „ДИДКОМЕРС“ООД с равностоен общински
имот, а именно:  Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с предназначение
лозе, с площ от 1539 кв.м, идентификатор 72624.905.569 по КККР на град Добрич,
поради законови предпоставки произтекли изключително от страна на Община град
Добрич, то последната  да придобие имотите подлежащи на отчуждаване срещу обща
сума в размер на 15 000,00  (петнадесет хиляди ) лева.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 33/24 април 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 33

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 24 април 2018 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение на Решение № 30-25/30.01.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 33 – 31:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и
чл. 99, т. 2 от АПК, изменя свое решение № 30-25 от 30.01.2018 г., като избира
Галин Иванов – общински съветник, зам.-председател на ПК „Бюджет, финанси и
данъчна политика“ за член на Комисията за подготовка и провеждане на конкурс за
възлагане управлението на „Столове” ЕООД, на мястото на г-н Георги Георгиев.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)


