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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за извършени промени на приходите и разходите по
бюджета на Община град Добрич през първо тримесечие на 2016
година и актуализираното разпределение на променените бюджети на
разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.03.2016
година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 1:

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 2016 година и актуализираното разпределение
на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община
град Добрич  към 31.03.2016 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 38; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на
общинската собственост и околната среда

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на
общинската собственост и околната среда, съгласно Приложение № 1.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕТО И

ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА

§ 1. Чл.46 се правят следните изменения:
(1) Изпълнението на строителни или ремонтни работи,

свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и
тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади,
зелени площи и други, се извършва след подадено писмено
уведомление - декларация до Кмета на Община град Добрич не по-
късно от 14 дни преди изпълнението им.

(2) Възложителят е длъжен да уведоми РС „Пожарна
безопасност и защита на населението“, град Добрич и Център за
спешна медицинска помощ - Добрич за началото и срока на
строителството по съответните улици, по които се ограничава
движението.

(4) Лицето, по ал.2, е длъжно да предприеме мерки по
обезопасяване на направените изкопи, както и да осигури временни
подходи до прилежащите имоти.

§ 2. чл.47  добива следната редакция:
1. Алинея (1) се изменя така :
Към писменото уведомление по чл. 46, ал. 1, се подават

следните данни и документи:
2. Алинея (2) се изменя така:
В 7 дневен срок след подаване на уведомлението,

възложителят получава потвърдително писмо от Община град Добрич с
указан срок за възстановяване на изкопните и/или ремонтни работи и
с данни за размера на платения депозит.

3. Досегашната Алинея (2) става алинея (3).
4. Досегашната Алинея (3) става алинея (4) и тексът

„разрешението за прокопаване по чл.46, ал.1” добива следната
редакция:

„……. уведомлението по чл. 46, ал. 1”
5. Досегашната алинея (4) става алинея (5) и текста на

точка 2 „разрешение за прокопаване” се заменя с „ уведомлението”.

§ 3. Чл.48 (1) се изменя така:
Лицето, подало уведомлението за извършване на разкопаване

на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки,
вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други по
чл. 46, ал. 1, е длъжно за своя сметка да възстанови разкопаните или
повредени по друг начин улични и тротоарни настилки, вътрешно-
квартални пространства, площади, зелени площи и други, съгласно
приложения в проектната документация детайл за възстановяване, в
упоменатите в уведомлението  срокове, както и да почисти района на
строителните или ремонтни работи.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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 № 7 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, 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:

В Глава ІІІ на „Наредба за определянето и администрирането на
местните такси, цени на услуги на територията на Община град
Добрич”, чл. 53, т. 4 – да отпадне.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ

НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

§ 1. В Глава ІІІ , чл. 53, т. 4  отпада.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Правилник за организацията и реда за ползване на
общинските пазари на територията на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 4:

Отлага за доработване Правилника за организацията и реда за
ползване на общинските пазари на територията на Община град
Добрич. Същият да бъде внесен за обсъждане на следващо заседание
на Общински съвет град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 28; "ПРОТИВ" - 7; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Стратегия за развитието на социалните услуги в Община
град Добрич за периода 2016 – 2020 г. и План за развитието на
социалните услуги на Община град Добрич за 2016 – 2017 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 5:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 36б, ал. 1 и ал. 4  от ППЗСП:

1. Приема Стратегия за развитието на социалните услуги в Община
град Добрич за периода 2016-2020 г.

2. Приема годишен план за развитието на социалните услуги в
Община град Добрич за 2016-2017 г.

3. Възлага на Кмета на Община  град Добрич да предприеме
последващи решението на Общински съвет, действия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 7/26 април 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 7
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 26 април 2016 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ
72624.904.397 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 6:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА и чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за
Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна
предназначението на земеделския ПИ 72624.904.397 в местността „Гаази
баба” в землището на град Добрич, в „за  Жилищно строителство“, с ново, (Н
до 10,0 м), свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м. от
границите към пътя имот и на нормативно определените отстояния от
вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване до
50%, Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване мин. 40%.

Да се представят  становища от: „Енерго – Про Мрежи“ АД клон
Добрич, „В и К“ ЕООД град Добрич, РИОСВ – Варна, РЗИ град Добрич, при
внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно протокол №
3/17.03.2016 г. решение № 5 на ОбЕСУТ.

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в
цифров вид върху технически носител и копие за АГКК 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.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 7/26 април 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 7
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 26 април 2016 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.905.420 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 7:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА и чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на Подробен
устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна
предназначението на земеделския ПИ 72624.905.420 в местността „Гаази
баба” в землището на град Добрич в „за Жилищно строителство“, с ново, (Н
до 10,0 м), свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м. от
границата към пътя и и на нормативно определените отстояния от
вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване до
50%, Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване мин. 40%.

Да се представят  становища от: „Енерго – Про Мрежи“ АД клон
Добрич, „В и К“ ЕООД град Добрич, РИОСВ – Варна, РЗИ град Добрич, при
внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно протокол №
3/17.03.2016 г. решение № 8 на ОбЕСУТ.

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в
цифров вид върху технически носител и копие за АГКК 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.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно изпълнение на решение № 4-26 от
28.01.2016 г. на Общински съвет град    Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 8:

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

1. Създава Временна комисия, която да изготви условията и
критериите за тръжна процедура.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да бъде изготвена
пазарна оценка на имота.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 28; "ПРОТИВ" - 4; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 5.

4. Определя следния състав на Временната комисия:
 Председател – Герман Германов
и членове:
 Атанас Атанасов
 Иван Тонев
 арх. Нежля Амди – Ганева
 арх. Емилия Добрева
 Йордан Йорданов
 Иван Иванов



 Ивелин Пейчев
 трима представители на общинска администрация.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване -
помещения от „Диагностично – консултативен център ІІ – Добрич”
ЕООД - за нуждите на Районна здравноосигурителна каса град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 9:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, т. 6 и чл. 22, ал. 1 и ал. 4 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, дава съгласие Управителят на
„ДКЦ-ІІ-Добрич” ЕООД, град Добрич - да учреди безвъзмездно право
на ползване на Районна здравноосигурителна каса град Добрич
помещенията на І-ви етаж в Корпус П2 с обща площ 175,00 кв.м за
срок от 5 (пет) години.

2. Възлага на Управителя на „ДКЦ-ІІ-Добрич” ЕООД 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Статут на Международен младежки фестивал „Фолклор
без граници”

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 10:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА:

1.Отменя Статут за организиране и провеждане на Международен
младежки фолклорен фестивал и конкурс „Фолклор без граници“,
приет с решение № 15-5 от 18.12.2012 г.

2.Приема  Статут за организиране и провеждане на Международен
младежки фолклорен фестивал „Фолклор без граници“.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане Отчет за осъществените дейности и изразходваните
средства през 2015 година на Народно читалище „Йордан Йовков –
1870 г.” - град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 11:

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 Отчета за осъществените читалищни
дейности и за изразходваните средства през 2015 г. на Народно
читалище „Йордан Йовков – 1870 г.”

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане Отчет за осъществените дейности и изразходваните
средства през 2015 година на Народно читалище „Пробуда – 1939 г.” -
град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 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 Отчета за осъществените читалищни
дейности и за изразходваните средства през 2015 г. на Народно
читалище „Пробуда – 1939 г.”

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане Отчет за осъществените дейности и изразходваните
средства през 2015 година на Народно читалище «Романо дром – 2002
г.» - град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 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 Отчета за осъществените читалищни
дейности и за изразходваните средства през 2015 г. на Народно
читалище „Романо дром - 2002 г.”

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните
средства през 2015 година на Народно читалище «Мевляна – 2012 г.»
- град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 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 Отчета за осъществените читалищни
дейности и за изразходваните средства през 2015 г. на Народно
читалище „Мевляна - 2012 г.”

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда
на Закона за общинската собственост (ЗОС)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 15:

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

- поземлен имот 72624.614.2655 по КККР на град Добрич,
представляващ УПИ I в кв.664 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Русия 1”
на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г., ЧИ на ЗРП,
одобрено със Заповед № 476/30.05.2000 г. на Кмета на Община град
Добрич, находящ се на ул. Тунджа, отреден за комплексно обществено
обслужване, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС № 5079 от 07.04.2014
г. и начална тръжна цена 27 770.00  (двадесет и седем хиляди
седемстотин и седемдесет) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 9 000.00 (девет хиляди) лева.
2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в

лева.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите,

съгласно закона, действия.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

"ЗА" - 26; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху
имот, частна общинска собственост по ул. „д-р Константин Стоилов” №
2 град Добрич – на Представителна фолклорна танцова студия
„Добруджа”, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 16:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 8, ал. 9, т. 2 от
Закона за общинската собственост, допълва годишната Програма
за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2016 година, с имот за учредяване безвъзмездно
право на ползване – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72624.625.111.1.3 по ул. „д-р Константин
Стоилов” № 2.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост  и чл.
65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот –
частна общинска собственост, представляващ част от
едноетажна сграда със застроена площ 206.00 кв.м,
представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.625.111.1.3 по ул. „д-р Константин Стоилов” № 2 град
Добрич на Фолклорна танцова студия „Добруджа”, с главен



художествен ръководител Стоян Господинов, за срок от 5 (пет)
години.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 36; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имот – публична
общинска собственост – помещения за лекарски и стоматологични
кабинети в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър
Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 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 части от имот публична общинска
собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър
Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника), за срок от 5 (пет) години,
както следва:

- Кабинет 230 с площ 15.50 кв.м, с начална тръжна цена 136,71
лева месечно и 20 % ДДС;

- Кабинет 232 с площ 15.50 кв.м, с начална тръжна цена 136,71
лева месечно и 20 % ДДС;

- Кабинет 308 с площ 15.00 кв.м, с начална тръжна цена 132.30
лева месечно и 20 % ДДС.

Цените са определени 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)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 7/26 април 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 7
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 26 април 2016 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно представяне на финансово-икономически
резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2015
година на „Диагностично-консултативен център-II-Добрич” - ЕООД,
град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 18:
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 финансов отчет и Баланса за 2015 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 2015 година
управителя на „Диагностично-консултативен център-II-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" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно представяне на финансово-икономически
резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2015
година на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич”, град
Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 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 финансов отчет и Баланса за 2015 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 2015 година
управителя на "ЦПЗ д-р П. Станчев - Добрич" ЕООД, град Добрич.

3. Общински съвет град Добрич дава съгласие дружеството да не
отчислява дивидент за 2015 година, като печалбата в размер на
9815.34 лева да бъде използвана за плащане на вноска по договора
за саниране на сградата.



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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис- извлечение!

ОСЗ 7/26 април 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 7
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 26 април 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно представяне на финансово-икономически
резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2015
година на „Комуналефект” ЕООД, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 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 финансов отчет и Баланса за
2015 година на "Комуналефект" 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 2015 година управителя на "Комуналефект" ЕООД, град
Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 26; "ПРОТИВ" - 2; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис- извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно представяне на финансово-икономически
резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2015
година на „Жилфонд - инвест” ЕООД, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 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 финансов отчет и Баланса за
2015 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 2015 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 2015 година” на две равни
вноски. Първата - в срок до 31.05.2016 година, а втората - до
30.09.2016 година.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 26; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис- извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно представяне на финансово-икономически
резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2015
година на „Столове” ЕООД, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 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
финансов отчет и Баланса за 2015 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 2015 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 2015 година”, в срок до 31.05.2016 година.

5. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно
Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 28; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис- извлечение!

ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно представяне на финансово-икономически
резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2015
година на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 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
финансов отчет и Баланса за 2015 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 2015 година управителя на
„Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 27; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис- извлечение!

ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно представяне на финансово-икономически
резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2015
година на „Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 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
финансов отчет и Баланса за 2015 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 2015 година управителя на
„Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 27; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис- извлечение!

ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно представяне на финансово-икономически
резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2015
година на „Градски транспорт Добрич” ЕООД, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 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
финансов отчет и Баланса за 2015 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 2015 година управителя на „Градски
транспорт Добрич” ЕООД, град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 27; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис- извлечение!

ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно представяне на финансово-икономически
резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2015
година на „ПФК„Добруджа” ЕАД в ликвидация, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 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 финансов
отчет и Баланса за 2015 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 2015 година
ликвидатора на ПФК„Добруджа” ЕАД в ликвидация.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 26; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис- извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на информация за Годишния счетоводен отчет за 2015
година на търговските дружества с дялово участие на Община град
Добрич за сведение

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 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 2015 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 Община град Добрич в
Общите събрания на търговските дружества, да гласуват за
приемане информацията за годишния счетоводен отчет за 2015
година на търговските дружества, в които Общината има дялово
участие, както и за освобождаване от отговорност на членовете
от управителните органи на дружествата, с изключение на „ДКЦ
– І – Добрич” ООД град Добрич.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 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
представителите на Община град Добрич в Общите събрания на
търговските дружества, с изключение на „ДКЦ – І – Добрич” ООД
град Добрич и „МБАЛ – Добрич” АД, град Добрич, приключили на
печалба, да гласуват за отчисляване на дивидент за 2015 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, и във връзка с чл.25, т. 1, задължава
представителя на Община град Добрич в Общото събрание на
съдружниците в “ДКЦ - І – Добрич” ООД - да гласува
дружеството да не отчислява дивидент за 2015 г., като 100 %
печалбата на дружеството да бъде отнесена във фонд “Общи
резерви” и използвана за заплащане на вноска за изплащането
на „Дигитален мамограф”.

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 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, задължава представителя
на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД град
Добрич да гласува за разпределение на печалбата по следния
начин: 10 % от печалбата са за попълване на фонд „Резервен”, в
размер на 241.64 лева, а с останалата сума от неразпределената
печалба за 2015 година в размер на 2174.71 лева да се покрие
част от непокритата загуба от предходни години.

6. 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 2015 година” в срок
по чл. 247а, ал. 5 от Търговския закон.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис- извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно издаване на запис на заповед по проект
«Подкрепа за Междинното звено и за управлението на
инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич
BG16RFOP001-8.001-0004, Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 28:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА, възлага на Кмета на Община град Добрич да издаде
запис на заповед, приложим към искане за авансово плащане по
проект № BG16RFOP001-8.001-0004-С01, „Подкрепа за Междинното
звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение
на ИПГВР на град Добрич“ за сумата 52 556,49 лева.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис- извлечение!

ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване съгласие на Регионален исторически
музей – Добрич – да подаде искане до Министерство на културата за
предоставяне на целева финансова подкрепа за реконструкция по
автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща – музей
«Адриана Будевска»

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 29:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 и
т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 от Правила за избор на обекти
и определяне на дейността за предоставяне на целева финансова
подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на
недвижимите културни ценности, утвърдени от Министъра на
културата:

1. Дава съгласие Регионален исторически музей – Добрич да
подаде мотивирано искане до дирекция „Културно наследство, музеи и
изобразителни изкуства“ на Министерство на културата за целева
финансова подкрепа на дейност „Реконструкция по автентични данни
и адаптация за творчески дейности на къща – музей „Адриана
Будевска“, находяща се в град Добрич, УПИ V, квартал 103 на ЦГЧ“.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 30; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис- извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила
на детето за 2015 година и Общинска програма за закрила на детето
за 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 30:

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 и 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 през 2015 година.

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2016
година.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис- извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Общинска стратегия за превенция на наркомании 2015 –
2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 31:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
ЗМСМА, приема Общинска стратегия за превенция на наркомании 2015
– 2020 година.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис- извлечение!
ОСЗ 7/26 април 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 7

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 април 2016 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото
събрание на акционерите на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ'”  АД  град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 – 32:

Общински съвет град Добрич, 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. Упълномощава представителя на Община град Добрич в
Общото събрание на акционерите  на “Многопрофилна болница за
активно лечение - Добрич” АД град  Добрич - да гласува на
свиканото заседание на 11.05.2016 година по следния начин:

 По т.1 приема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2015 година;

 По т.2 одобрява годишния финансов отчет на дружеството за
2015 г., заверен от регистриран одитор;

 По т.3 приема консолидирания доклад за дейността за 2015
година;

 По т.4 консолидирания годишен финансов отчет за 2015 година
заверен от регистриран одитор;

 По т.5 взема решение за попълване на фонд „Резервен" на
дружеството с 10% от печалбата за 2015 г. в размер на 241.64 лева, а
с останалата сума от неразпределената печалба за 2015 г. в размер на
2174.71 лева - да се покрие част от непокритата загуба от предходни
години;



 По т.6 освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2015 година;

 По т.7 избира и назначава предложения от Съвета на
директорите регистриран одитор за 2016 година;

 По т.8 – да гласува „въздържал се” - за предложената промяна в
състава на Съвета на директорите;

 По т.9 определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на
директорите;

 По т.10 определя възнаграждението на членовете на Съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде
в размер на две средни месечни заплати в лечебното заведение, но не
повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата,
установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба
№ 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за
лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на
които не е възложено управлението, могат да получават въпросното
възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на
императивните разпоредби на нормативен акт.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)


