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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното
РЕШЕНИЕ № 20 – 1:

(Измененото решение № 19-3 от 25.04.2017 година на Общински съвет град
Добрич е обжалвано от Областен управител пред Административен съд град

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

305/2017 година е прекратено)
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 и ал. 2 от

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от
Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.
45, ал. 9 от ЗМСМА:

1. Изменя Решение № 19-3 по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет
град Добрич, проведено на 25.04.2017 г. в т.2  по следния начин:

2. Изменя чл. 7, ал. 7 от приетата Наредба за реда и условията за поставяне и
премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич по
следния начин:

„Преместваеми обекти за продажба на цигари и алкохол да се поставят на
не по-малко от 200 метра,  а за извършване на хазартна дейност – на не по-малко
от 300 метра, измерено по най-прекия пешеходен път от главния вход на
съответното заведение (училище или детска градина, дом за деца, лишени от
родителски грижи), съгласно чл. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за правилата,
начините, техническите способи и изискванията за измерване отстояние по чл.
44 от Закона за хазарта.”

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 37; "ПРОТИВ" - 0; "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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град
Добрич за 2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА:
 Приема актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община

град Добрич за 2017 г.:

№ ОБЕКТ Годишна
задача

Актуали-
зация май

І. Собствени  бюджетни  средства 754 915 849 767
….. …………………………………………………………… ………. ……….
4 Училища: 114 555 115 419

….. …………………………………………………………… ………. ……….
4.5 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 1 700 2 564

4.5.1 Компютърна техника 1 700 2 564
5 Дирекция "Хуманитарни дейности" 120 080 127 780

5.1 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и
грижи" 105 000 112 700

….. ………………………………………………………… ………. ……….

5.1.2 Закупуване на автомобил за нуждите на Дом за стари
хора 25 000 30 000

5.1.3 Закупуване на климатична инсталация за Дом за стари
хора 0 2 700

….. …………………………………………………………… ………. ……….
7 ОП "Общински пазари" 2 040 2 875

….. ………………………………………………………….. ………. ……….
7.2 Придобиване на програмни продукти и лицензи 0 835
….. …………………………………………………………. ………. ……….
12 ОП "Комуналстрой" 0 453

12.1 Придобиване на програмни продукти и лицензи 0 453



13

Закупуване на репатратор (паяк) за преместване на
моторни превозни средства от мястото на
неправилното им паркиране до мястото за наказателен
паркинг 0 60 000

14
Закупуване на три броя моторни превозни средства
(микробуси) за обезпечаване на дейността на Община
град Добрич при предоставяне на социални услуги 0 25 000
II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2017 г. 504 800 504 800

….. …………………………………………………………… ………. ……….

III. Проекти 25 582 717 25 601 808
….. …………………………………………………………… ………. ……….

7 Професионална гимназия по аграрно стопанство - кран
и колесар (Разплащателна агенция) 0 5 400

8 Проект NETWORLD (Регионален исторически музей -
Добрич) 0 13 691

ОБЩО: 26 842 432 26 956 375

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 32; "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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на бюджета за 2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 44 от Наредба за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град  Добрич:

1. Приема актуализация (увеличение) на бюджета на Община град Добрич за 2017
г., както следва:

1.1. По приходите в размер на  62 758 лева, съгласно Приложение № 1.
1.2. По разходите  в размер на  62 758 лева, съгласно Приложение № 2.
2. Увеличава щатната численост на Общински младежки център "Захари Стоянов"

град Добрич с 4 (четири) броя.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да отрази промените по съответните

функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договор за финансов
лизинг

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4,  т. 1 и чл. 17
от Закона за общинския дълг:

1. Дава съгласие Община град Добрич да поеме дългосрочен дълг при следните
условия:

 Максимален размер на дълга – до 102 000 (сто и две хиляди) лева, с
включен ДДС;

 Валута на дълга – лева;

 Вид на дълга –дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов
лизинг;

 Цел - закупуване на три броя автомобили (микробуси) за обезпечаване на
дейността на Община град Добрич при предоставяне на социални услуги;

 Начин на финансиране - от собствени бюджетни средства, обща
изравнителна субсидия и/или целеви трансфер за капиталови разходи;

 Общ размер на договора за лизинг – не повече от 122 400 (сто двадесет и
две хиляди и четиристотин) лева;

 Авансова вноска - не повече от 20 % от цената на актива, плюс еднократни
съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила,
застраховки и др.) – суми не формиращи дълг;

 Условия за погасяване
- на месечни вноски, съгласно погасителен план;
- с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за

предсрочно погасяване;



 Срок за погасяване - финансов лизинг със срок от 48 месеца, считано от
датата на подписване на договора;

 Начин на обезпечение на кредита - придобитият актив е собственост на
Лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да проведе
процедура за избор на изпълнител, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 37; "ПРОТИВ" - 0; "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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно одобряване на нова структура на общинската администрация
в направление «Устройство на територията»

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 5:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация одобрява нова структура на
общинска администрация, съгласно Приложение № 1, считано от 01.06.2017 година.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти –
апартаменти

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 6:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
42, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), допълва списъка на жилищата за
продажба с 20 броя апартаменти:

1. Ап. 12 в жк Балик, бл. 8, вх. А, ет. 5;
2. Ап. 16 в жк Балик, бл. 16, вх. В, ет. 4;
3. Ап. 4 в жк Балик, бл. 16, вх. Г, ет. 1;
4. Ап. 17 в жк Балик, бл. 18, вх. Г, ет. 5;
5. Ап. 27 в жк Балик, бл. 18, вх. Г, ет. 7;
6. Ап. 12 в жк Балик, бл. 20, вх. Д, ет. 4;
7. Ап. 22 в жк Балик, бл. 44, вх. Б, ет. 6;
8. Ап. 2 в жк Балик, бл. 49, вх. А, ет. 1;
9. Ап. 1 в жк Балик, бл. 50, вх. В, ет. 1;
10. Ап. 18 в жк Балик, бл. 51, вх. В, ет. 7;
11. Ап. 2 в жк Балик, бл. 54, вх. Б, ет. 1;
12. Ап. 4 в жк Балик, бл. 59, вх. В, ет. 2;
13. Ап. 16 в жк Балик, бл. 66, вх. А, ет. 6;
14. Ап. 12 по ул. Боряна, бл. 2, вх. Б, ет. 4;
15. Ап. 44 в жк Дружба, бл. 5, ет. 11;
16. Ап. 3 в жк Дружба, бл. 15, вх. В, ет. 1;
17. Ап. 8 по ул. Дунав, бл. 24, вх. Г, ет. 3;
18. Ап. 61 по бул. Русия, бл. 51, ет. 9;
19. Ап. 12 по ул. Силистра, № 53, вх. Е, ет. 6;
20. Ап. 20 в жк Христо Ботев, бл. 8, вх. А, ет. 7.

ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и
чл. 8, ал. 9 от ЗОС, допълва  Програмата за управление и разпореждане с имотите



общинска собственост за 2017 година в част ІІ. Обхват и структура на Програмата, т. 5.
Продажба на общински имоти и вещи, подточка 5.2. Продажба на жилищни имоти, със
следните имоти:

1. Ап. 12 в жк Балик, бл. 8, вх. А, ет. 5;
2. Ап. 16 в жк Балик, бл. 16, вх. В, ет. 4;
3. Ап. 4 в жк Балик, бл. 16, вх. Г, ет. 1;
4. Ап. 17 в жк Балик, бл. 18, вх. Г, ет. 5;
5. Ап. 27 в жк Балик, бл. 18, вх. Г, ет. 7;
6. Ап. 12 в жк Балик, бл. 20, вх. Д, ет. 4;
7. Ап. 22 в жк Балик, бл. 44, вх. Б, ет. 6;
8. Ап. 2 в жк Балик, бл. 49, вх. А, ет. 1;
9. Ап. 1 в жк Балик, бл. 50, вх. В, ет. 1;
10. Ап. 18 в жк Балик, бл. 51, вх. В, ет. 7;
11. Ап. 2 в жк Балик, бл. 54, вх. Б, ет. 1;
12. Ап. 4 в жк Балик, бл. 59, вх. В, ет. 2;
13. Ап. 16 в жк Балик, бл. 66, вх. А, ет. 6;
14. Ап. 12 по ул. Боряна, бл. 2, вх. Б, ет. 4;
15. Ап. 44 в жк Дружба, бл. 5, ет. 11;
16. Ап. 3 в жк Дружба, бл. 15, вх. В, ет. 1;
17. Ап. 8 по ул. Дунав, бл. 24, вх. Г, ет. 3;
18. Ап. 61 по бул. Русия, бл. 51, ет. 9;
19. Ап. 12 по ул. Силистра, № 53, вх. Е, ет. 6;
20. Ап. 20 в жк Христо Ботев, бл. 8, вх. А, ет. 7.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич 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)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 20/30 май 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 20
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 май 2017 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.904.310 в местността
Гаази баба в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство”)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 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 за
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.310 в местността Гаази баба, в землището на
град Добрич,  за промяна предназначението на земеделския имот  в за „Жилищно
строителство“ с ново, ниско (Н до 10,0 м), свободно застрояване с ограничителни
линии на 5,0 м. от границата към пътя и на нормативно определените разстояния от
вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване до 50%,
Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване мин. 50%.

Да се представят становища от: „Енерго – Про Мрежи“ АД клон Добрич, „В и К“
АД град Добрич, РИОСВ – Варна, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол № 6/11.05.2017 г. решение №4 на ОбЕСУТ.

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 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 20/30 май 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 20
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 май 2017 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.474.108 в  землището
на град Добрич (за „ПСД – оранжерии, складове и шоурум”)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 8:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на Подробен устройствен план – План на
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.474.108 в землището на град Добрич,  за промяна
предназначението на земеделския имот  в за „ПСД - Оранжерии, складове и шоурум“ с
ново, ниско (Н до 10,0 м), свободно застрояване с ограничителни линии на 25,0 м. от
пътното платно и на нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с
устройствени показатели: Плътност на застрояване до 70%, Кинт до 2,5 и Плътност на
озеленяване мин. 20%.

Да се представят: проект за пътна връзка, съгласуван с Агенция Пътна
инфраструктура и становища от: „Енерго – Про Мрежи“ АД клон Добрич, Енергиен
системен оператор- клон град Добрич,  „В и К“ АД град Добрич и  РИОСВ – Варна, при
внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно протокол № 6/11.05.2017
г. решение № 3 на ОбЕСУТ.

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 да извърши последващите,
съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"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 20/30 май 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 20
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 май 2017 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.609.1374 по КККР на град
Добрич, находящ се по ул. Иван Рилски № 33

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 9:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за управление
и разпореждане в част ІІ. Обхват и структура на програмата, точка 6. Прекратяване
на съсобственост с част от ПИ 72624.609.1374 по КККР на град Добрич, с площ от
52.00 кв.м, находящ се по ул. Иван Рилски № 33, УПИ ХІV-1374, кв.1114,  по
действащия  план на ЖК „Север 1” град Добрич.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл.
53, ал. 1, т.3 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между
Община град Добрич и Илия Драгнев Илиев и Цветанка Георгиева Илиева за част от
ПИ 72624.609.1374, по КККР на град Добрич, с площ от 52.00 кв.м, находящ се по
ул. Иван Рилски № 33, УПИ ХІV-1374, кв.1114.,  по действащия  план на ЖК „Север
1” град Добрич, чрез продажба частта на Общината от 52.00 кв.м. за сумата от 5
780.00 (Пет хиляди седемстотин и осемдесет) лева или 111.15 лв/кв.м, без включен
ДДС. Данъчната оценка на частта на Общината е 1 170.00 (Хиляда сто и седемдесет)
лева.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
"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 20/30 май 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 20
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 май 2017 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.607.742 по КККР на град
Добрич, находящ се по ул. Кап. Д. Списаревски № 49

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 10:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за управление
и разпореждане в част ІІ. Обхват и структура на програмата, точка 6. Прекратяване
на съсобственост с част от ПИ 72624.607.742, по КККР на град Добрич, с площ от
177.50 кв.м, находящ се по ул. Кап.Д.Списаревски, № 49, УПИ VIII-742, кв.1274, по
действащия  план на ЖК „Север 2” град Добрич.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл.
53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие за прекратяване на съсобственост между
Община град Добрич и Руса Василева Друмчева и Калинка Николова Иванова за
част от ПИ 72624.607.742 по КККР на град Добрич, с площ 177.50  кв.м., УПИ VIII-
742, кв.1274, по действащия ПУП на ЖК „Север 2”, град Добрич, находящ се по ул.
Кап.Д.Списаревски, № 49, чрез продажба частта на Общината от 177.50 кв.м. за
сумата от 18 250.00 (Осемнадесет хиляди двеста и петдесет) лева или 102.82
лв./кв.м., без включен ДДС. Данъчната оценка на частта на Общината е 3 993.80
(Три хиляди деветстотин деветдесет и три и 0.80) лева.

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

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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно преместване скулптурната фигура на Дора Габе - от двора на
бившето СОУ „Дора Габе” – в двора на Детска градина (ДГ) № 18 „Дора Габе”

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 11:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, дава съгласие за преместване скулптурната фигура на Дора Габе - от
двора на бившето училище „Дора Габе“ - в двора на Детска градина (ДГ) № 18
„Дора Дабе“.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи, 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:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно обявяване на 25 септември 2017 година (понеделник) за
празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 12:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
обявява еднократно 25 септември 2017 г. (понеделник) за празничен и неприсъствен на
територията на Община град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 13:

1. Общински съвет град Добрич, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА,
чл. 35, ал. 1 от 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 72624.621.275 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ І в
кв.731 по ПУП- ПРЗ на ЖК”Добротица” на град Добрич, приет с Решение №56-4 от
29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, находящ се в ЖК ”Добротица”, отреден
за жилищно строителство с площ 4 573.00 кв.м,  актуван с АОС №3979 от 17.04.2008 г.,
вписан под №60, том IV, вх.рег. № 7373 от 08.05.2008 г. и начална тръжна цена 325
100.00  (триста двадесет и пет хиляди и сто) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 91 574.30 (деветдесет и една хиляди петстотин
седемдесет и четири и  0.30) лева.

- поземлен имот 72624.621.269 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ І в
кв.729 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Добротица” на град Добрич, приет с Решение №56-4 от
29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, находящ се в ЖК ”Добротица”, отреден
за жилищно строителство с площ 6 555.00 кв.м, актуван с АОС №3934 от 17.03.2008 г.,
вписан под №104, том III, вх.рег. № 6023 от 04.04.2008 г. и начална тръжна цена 466
000.00  (четиристотин шестдесет и шест хиляди) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 131 263.90 (сто тридесет и една хиляди двеста
шестдесет и три и  0.90) лева.

- поземлен имот 72624.621.270 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ І в
кв.727 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Добротица” на град Добрич, приет с Решение №56-4 от
29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, находящ се в ЖК ”Добротица”, отреден
за жилищно строителство с площ 5 919.00 кв.м., актуван с АОС №3996 от 24.04.2008 г.,
вписан под №106, том IVс, вх.рег. № 7625 от 13.05.2008 г. и начална тръжна цена 420
800.00  (четиристотин и двадесет хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС.



Данъчната оценка на имота е 118 528.00 (сто и осемнадесет хиляди петстотин
двадесет и осем) лева.

- поземлен имот 72624.621.272 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ І в
кв.720 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Добротица” на град Добрич, приет с Решение №56-4 от
29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, находящ се в ЖК ”Добротица”, отреден
за обществено и делово обслужване с площ 7 359.00 кв.м., актуван с АОС №3997 от
24.04.2008 г., вписан под №104, том IVс, вх.рег. № 7623 от 13.05.2008 г. и начална
тръжна цена 549 310.00  (петстотин четиридесет и девет хиляди триста и десет) лева,
без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 147 364.00 (сто четиридесет и седем хиляди триста
шестдесет и четири) лева.

- поземлен имот 72624.621.337 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ ІV в
кв.706 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Добротица” на град Добрич, приет с Решение №56-4 от
29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, находящ се в ЖК ”Добротица”, отреден
за жилищно строителство и обществено и делово обслужване с площ  4 698.00 кв.м,
актуван с АОС № 4800 от 22.03.2012 г., вписан под №5, том VII, вх.рег. №3576 от
22.03.2012 г. и начална тръжна цена 320 873.00  (триста и двадесет хиляди осемстотин
седемдесет и три) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 94 077.50 (деветдесет и четири хиляди седемдесет
и седем и 0.50) 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" - 4; "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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 14:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА,
чл. 137 от ТЗ, във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 11 от Наредбата за упражняване
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, намалява резервния капитал на „Жилфонд-
инвест“ ЕООД град Добрич, като отписва по балансова стойност следните жилищни
имоти:

1. Ап. 3 в ЖК Дружба бл. 21, вх. З, ет.1;
2. Ап. 23 в ЖК Балик бл. 2, вх. А, ет.6;
3. Ап. 4 в ЖК Христо Ботев бл. 8, вх. В, ет.2.

ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане
с жилища от общинския жилищен фонд, дава съгласие за продажба на следните
общински имоти:

1. Апартамент № 3 със застроена площ 61,67 (шестдесет и едно цяло шестдесет и
седем стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.620.11.11.24 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно,
едно, точка, едно, едно, точка, две, четири) по КККР на град Добрич, находящ се ЖК
Дружба бл. 21, вх. З, ет. 1, ведно с избено помещение № 22 с площ 2,40 (две цяло и
четиридесет стотни) кв.м на Райна Великова Аврамова за сумата от 27 950 (двадесет и
седем хиляди деветстотин и петдесет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 9 663,20 лв. (девет хиляди шестстотин шестдесет и три лева и двадесет
стотинки).

2. Апартамент № 23 със застроена площ 49,69 (четиридесет и девет цяло шестдесет
и девет стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.619.213.8.22 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две,
едно, три, точка, осем, точка, две, две) по КККР на град Добрич, находящ се ЖК Балик



бл. 2, вх. А, ет. 6, ведно с избено помещение № 13 с площ 2,69 (две цяло и шестдесет и
девет стотни) кв.м на Тихомир Христов Симионов за сумата от 23 270 (двадесет и три
хиляди двеста и седемдесет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е
8 446,70 лв. (осем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и седемдесет
стотинки).

3. Апартамент № 4 със застроена площ 82,95 (осемдесет и две цяло деветдесет и
пет стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.618.31.7.52 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, три,
едно, точка, седем, точка, пет, две) по КККР на град Добрич, находящ се ЖК Христо
Ботев бл. 8, вх. В, ет. 2, ведно с избено помещение № 10 с площ 5,89 (пет цяло и
осемдесет и девет стотни) кв.м на Левент Кемаледин Девриш за сумата от 37 875
(тридесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и пет) лева, без включен ДДС.
Данъчната оценка на имота е 13 957,10 лв. (тринадесет хиляди деветстотин петдесет и
седем лева и десет стотинки).

Съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност и § 1, т. 5 от
Допълнителните разпоредби на ЗДДС, продажбата на сгради или части от тях, които не
са нови, са освободена доставка от ДДС.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост,
щанд № 3, щанд № 5 в масивна едноетажна сграда – хали  с идентификатор
72624.614.2387.8 по КККР на град Добрич и терени за монтиране на кафе автомати,
находящи се на Централен кооперативен пазар

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 15:

І. 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 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:

1. Щанд № 3 в масивна едноетажна сграда - хали с идентификатор
72624.614.2387.8 по КККР на град Добрич на Централен кооперативен пазар, за
търговия, с обща площ 28.38 кв.м, с начална тръжна цена 301,11 лева месечно и 20 %
ДДС.

2. Щанд № 5 в масивна едноетажна сграда – хали с идентификатор
72624.614.2387.8 по КККР на град Добрич на Централен кооперативен пазар, за
търговия, с обща площ 20.41 кв.м, с начална тръжна цена 216,55 лева месечно и 20 %
ДДС.

3. Терен до входа на хали, за монтиране на кафе автомат с площ 2.50 кв.м, с
начална тръжна цена 99,22 лева месечно.

4. Терен пред магазин № 12 на Централен кооперативен пазар, за монтиране
на кафе автомат с площ 2.50 кв.м, с начална тръжна цена 99,22 лева месечно.

Имотите, цитирани в т. 1 и т. 2 се намират в сграда – публична общинска
собственост, актувана с АОС № 4384/24.07.2009 г., а терените цитирани в т. 3 и т. 4, се
намират в имот – публична общинска собственост, актуван с АОС 2601/01.09.2004 г.



Срок за отдаване под наем 10 /десет/ години.
Цените са определени съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

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

действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост –
офиси, намиращи се по бул. „25-ти септември” № 10 и помещение за производствени
дейности и услуги в СК „Простор”

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 16:

І. 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 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:

1. Помещение за офис  № 24 по схемата, намиращ се по бул. „25-ти
септември” № 10, с обща площ 10.82 кв.м, с начална тръжна цена 92,45 лева месечно и
20 % ДДС;

2. Помещение за офис  № 31 по схемата, намиращ се по бул. „25-ти
септември” № 10, с обща площ 15.00 кв.м, с начална тръжна цена 128,40 лева месечно и
20 % ДДС;

3. Помещение за офис  № 34 по схемата, намиращ се по бул. „25-ти
септември” № 10, с обща площ 10.00 кв.м, с начална тръжна цена 85,60 лева месечно и
20 % ДДС;

4. Помещение за офис  № 35 по схемата, намиращ се по бул. „25-ти
септември” № 10, с обща площ 9.40 кв.м, с начална тръжна цена 80,46 лева месечно и
20 % ДДС;

5. Помещение за офис  № 36 по схемата, намиращ се по бул. „25-ти
септември” № 10, с обща площ 12.80 кв.м, с начална тръжна цена 109,57 лева месечно и
20 % ДДС;

6. Панелна постройка намираща се в Спортен комплекс „Простор”, с обща
площ 30.00 кв.м, с начална тръжна цена 49,50 лева месечно и 20 % ДДС.

Имотите, цитирани в т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 се намират в сграда – публична
общинска собственост, актувана с АОС № 4563/20.05.2010 г., а сградата цитирана в т.
6, се намират в имот – публична общинска собственост, актуван с АОС 4860/02.08.2012
г.

Срок за отдаване под наем 10 (десет) години.



Цените са определени съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 20/30 май 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 20
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 май 2017 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост –
помещение за спортна дейност в бивше СОУ „Дора Габе”

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 17:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8,
ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост, допълва в част две (за отдаване под
наем) точка 2.1 (общински терени и обекти), Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 година с:

- част от имот-публична общинска собственост, представляващ масивна
едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.3, в бивше СОУ „Дора Габе”, с площ
270.06 кв.м.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да
се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична
общинска собственост, както следва:

- помещение за спортна дейност в бивше СОУ „Дора Габе“, с площ 270.06 кв.м,
находящо се в приземен етаж от масивна едноетажна сграда с идентификатор
72624.620.18.3 в бивше СОУ “Дора Габе“, с начална тръжна цена 99.22 лева на месец,
без включен ДДС, за спортни дейности.

Имотът е актуван с АОС № 5010 от 30.09.2013 година.
Срок за отдаване под наем – 1 (една) година.
Ценaтa e определенa съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – т.11.
ІІI. 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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост,
за поставяне на рекламно – информационни елементи

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 18:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост допълва в част две (отдаване под наем), точка 2.1 (общински
терени и обекти), годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2017  година, с имот за отдаване под наем за поставяне на
рекламно-информационен елемент:

- Общинско място в ПИ 72624.611.179 в разделителната ивица на ул. „Ген. лейт.
Т. Кантарджиев”.

ІІ. 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 и чл. 64 от Наредбата за реда и условията за
поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град
Добрич, дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламно-
информационни елементи, на основание чл. 57 от ЗУТ по одобрени схеми, както
следва:

1. Общинско място в ПИ 72624.622.1092 на бул. „25-ти септември” в
югозападната страна на кръстовището с бул. „Добруджа” (на площад
Тракийски) за поставяне на рекламно-информационен елемент - двустранен
с площ 13,80 кв.м, с начална тръжна цена 267,31 лева месечно и 20 % ДДС;

2. Общинско място в ПИ 72624.623.9511 в градинката между бивше кино
„Родина” и хотел „Добруджа” с лице към площад „Свобода” за поставяне на
рекламно-информационен елемент - двустранен с площ 13,80 кв.м, с начална
тръжна цена 267,31 лева месечно и 20 % ДДС;

3. Общинско място в ПИ 72624.604.999 в разделителната ивица на бул.
„Добруджа” до Рилските блокове за поставяне на рекламно-информационен
елемент – двустранен с площ 12,00 кв.м, с начална тръжна цена 232,44 лева
месечно и 20 % ДДС;

4. Общинско място в ПИ 72624.610.130 по ул. „Ангел Стоянов” до северната
рег. линия на УПИ ХХІХ за „ОО”, кв. 309 за поставяне на рекламно-



информационен елемент – едностранен с площ 12,00 кв.м, с начална тръжна
цена 125,28 лева месечно и 20 % ДДС;

5. Общинско място в ПИ 72624.608.1 в разделителната ивица на бул. 25-ти
септември, северно от кръстовището с бул. „Добруджа” за поставяне на
рекламно-информационен елемент - двустранен с площ 4,50 кв.м, с начална
тръжна цена 93,83 лева месечно и 20 % ДДС;

6. Общинско място в ПИ 72624.622.1092 по бул. „25-ти септември” (пешеходна
зона), в зелената площ до западния тротоар на улицата, западно от УПИ-ІІ за
„Общ. обсл.” за поставяне на рекламно-информационен елемент –
двустранен с площ 4,50 кв.м, с начална тръжна цена 93,83 лева месечно и 20
% ДДС;

7. Общинско място в ПИ 72624.611.141 в разделителната ивица на бул. „25-ти
септември”, до Сортови семена за поставяне на рекламно-информационен
елемент – двустранен с площ 6,00 кв.м, с начална тръжна цена 125,10 лева
месечно и 20 % ДДС;

8. Общинско място в ПИ 72624.627.9501 в югоизточния остров на
кръстовището на бул. „Добричка епопея” с бул. „Добруджа” за поставяне на
рекламно-информационен елемент – двустранен с площ 12,00 кв.м, с начална
тръжна цена 232,44 лева месечно и 20 % ДДС;

9. Общинско място в ПИ 72624.611.182 по ул. „Ангел Стоянов” на островчето
пред източната улично рег. линия на УПИ ХХІХ за „ОО” кв. 309 за
поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен, с площ 8,00
кв.м, с начална тръжна цена 119,20 лева месечно и 20 % ДДС;

10. Общинско място в ПИ 72624.617.32 в разделителната ивица на бул. „Русия”,
северно от кръстовището с ул. „Дунав” – срещу магазин „Кауфланд” за
поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен с площ 9,00
кв.м, с начална тръжна цена 174,33 лева месечно и 20 % ДДС;

11. Общинско място в ПИ 72624.617.11 в разделителната ивица на бул.
„Добруджа”, където автомобилното движение се включва в ул. „Гоце
Делчев” за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен с
площ 4,50 кв.м, с начална тръжна цена 93,83 лева месечно и 20 % ДДС;

12. Общинско място в ПИ 72624.625.9501 по бул. „25-ти септември” (пешеходна
зона), в югозападния край на градинката пред Пощата за поставяне на
рекламно-информационен елемент – едностранен, с площ 13,80 кв.м, с
начална тръжна цена 164,36 лева месечно и 20 % ДДС;

13. Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти
септември” до УПИ-ХІV за „Озеленяване” за поставяне на рекламно-
информационен елемент - двустранен с площ 6,00 кв.м, с начална тръжна
цена 125,10 лева месечно и 20 % ДДС;

14. Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти
септември”, в близост до отбивката към комплекс „Грийн палас” за
поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен с площ 14,64
кв.м, с начална тръжна цена 283,58 лева месечно и 20 % ДДС;

15. Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти
септември”, южно от кръстовището до спортна зала „Добротица” срещу бл.
46, жк „Добротица” за поставяне на рекламно-информационен елемент –
двустранен с площ 6,00 кв.м, с начална тръжна цена 125,10 лева месечно и
20 % ДДС;

16. Общинско място в ПИ 72624.624.9521 в разделителната ивица на бул. „3-ти
март”, източно от двата моста до кръстовището с бул. „Добричка епопея” за



поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен с площ 3,12
кв.м, с начална тръжна цена 65,05 лева месечно и 20 % ДДС;

17. Общинско място в ПИ 72624.603.88 в разделителната ивица на бул. „3-ти
март”, западно от двата моста до кръстовището с бул. „Добричка епопея” за
поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен с площ 3,12
кв.м, с начална тръжна цена 65,05 лева месечно и 20 % ДДС;

18. Общинско място в ПИ 72624.624.9521 в разделителната ивица на бул. „3-ти
март”, на 60 метра източно от кръстовището с ул. „Ген. Колев” за поставяне
на рекламно-информационен елемент – двустранен с площ 3,12 кв.м, с
начална тръжна цена 65,05 лева месечно и 20 % ДДС;

19. Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти
септември”, северно от кръстовището до спортна зала „Добротица” за
поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен с площ 12,60
кв.м, с начална тръжна цена 244,06 лева месечно и 20 % ДДС;

20. Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти
септември”, на линията на магазин „TOJOTA” за поставяне на рекламно-
информационен елемент – двустранен с площ 12,00 кв.м, с начална тръжна
цена 232,44 лева месечно и 20 % ДДС;

21. Общинско място в ПИ 72624.620.16 в разделителната ивица на бул.
„Добруджа”, източно от кръстовището с ул. „Оп. Димитър Ковачев” за
поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен с площ 3,60
кв.м, с начална тръжна цена 75,06 лева месечно и 20 % ДДС;

22. Общинско място в ПИ 72624.617.32 в разделителната ивица на бул. „Русия”,
северно от пресечката с ул. „Тунджа” за поставяне на рекламно-
информационен елемент – двустранен с площ 12,00 кв.м, с начална тръжна
цена 232,44 лева месечно и 20 % ДДС;

23. Общинско място в ПИ 72624.617.32 в разделителната ивица на бул. „Русия”,
южно от кръстовището с ул. „Дунав” за поставяне на рекламно-
информационен елемент – двустранен с площ 12,00 кв.м, с начална тръжна
цена 232,44 лева месечно и 20 % ДДС;

24. Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул.
„Русия”, западно от кръстовището с ул. „Вардар” за поставяне на рекламно-
информационен елемент – двустранен с площ 4,50 кв.м, с начална тръжна
цена 93,83 лева месечно и 20 % ДДС;

25. Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул.
„Русия”, източно от кръстовището с бул. „25-ти септември” за поставяне на
рекламно-информационен елемент – двустранен с площ 12,00 кв.м, с начална
тръжна цена 232,44 лева месечно и 20 % ДДС;

26. Общинско място в ПИ 72624.617.32 в разделителната ивица на бул. „Русия”,
северно от кръстовището с ул. „Дунав” за поставяне на рекламно-
информационен елемент – двустранен с площ 4,50 кв.м, с начална тръжна
цена 93,83 лева месечно и 20 % ДДС;

27. Общинско място в ПИ 72624.611.179 в разделителната ивица на ул. „Ген.
лейт. Т. Кантарджиев”, на 15,00 метра от пешеходната пътека на
кръстовището с бул. „25-ти септември” за поставяне на Рекламно-
информационен елемент – двустранен с площ 7,50 кв.м, с начална тръжна
цена 111,75 лева месечно и 20 % ДДС;

Срок за отдаване под наем – 10 години.



Цените са определени съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда и
условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на
Община град Добрич.

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

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:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно допълване на годишната Програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година – Помещения в
подземен етаж в сграда на ул. България № 5 (бивша дискотека „Театъра”)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 19:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 4а от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, допълва годишната Програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. в раздел II.Обхват и
структура на програмата, точка 2. Отдаване под наем, подточка 2.1. Общински терени и
обекти: със самостоятелен обект в сграда с индентификатор 72624.623.628.1.4 находящ
се на ул „България” № 5 в град Добрич, с площ 340.00 кв. м., с предназначение за
заведение за хранене и развлечение.

Имотът е актуван с АОС № 4086/17.07.2008 г.
II. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона,

действия по изпълнението.

ГЛАСУВАЛИ:
"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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.608.1666, находящ се на ул.
Беласица № 6а, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 20:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 9 от ЗОС, допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти Общинска
собственост в част ІІ. Обхват и структура на програмата, т. 6. Прекратяване на
съсобственост с: ПИ 72624.608.1666 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ VІ1666,
кв. 1191 по ПУП-ПРЗ на град Добрич, находящ се на ул. „Беласица“ № 6а, град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.
36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава
съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Галин Георгиев
Георгиев в ПИ 72624.608.1666, находящ се на ул. „Беласица“ № 6а, идентичен с УПИ
VІ1666, кв. 1191 по ПУП-ПРЗ на град Добрич, чрез продажба частта на Общината от
231.00 кв. м, за сумата от 20 806,00 (двадесет хиляди осемстотин и шест) лева, или
90,07 лв./кв.м, без включен ДДС.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 5 197,50 лева.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона,

действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.624.4573, находящ се на ул.
Ангел Кънчев № 5

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 21:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
36, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ,
дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Милен
Димитров Янков в ПИ 72624.624.4573 по КККР на град Добрич, находящ се на ул.
„Ангел Кънчев“ № 5, идентичен с УПИ ІІІ-4573в кв. 56 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град
Добрич, чрез продажба на частта на Общината от 34.50 кв. м, за сумата от 5222.00 (пет
хиляди двеста двадесет и два) лева, или 151.36 лв./кв. м, без включен ДДС.

Данъчната оценка на общинската част е 1 195.40 (хиляда сто деветдесет и пет и
0.40) лева.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 28; "ПРОТИВ" - 0; "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 20/30 май 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 20
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 май 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Доклад за извършен анализ, във връзка с констатациите на Сметната палата за
управление на общинското имущество от „Жилфонд-инвест” ЕООД град Добрич и
несъответствия в действащата към момента Наредба за реда и условията за
установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от
общински жилищен фонд

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 22:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1 т.23  и ал.2 от ЗМСМА,
чл. 54 от ЗОС, чл. 5, ал. 1 от ЗФУКПС (Закон за финансовото управление и контрол в
публичния сектор) и 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:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 и т. 9 от
ЗМСМА, чл. 137 от ТЗ, във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 11 от Наредбата за
упражняване 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, намалява резервния капитал на
„Жилфонд-инвест” ЕООД град Добрич, като бъдат отписани по балансова стойност
към 30.06.2017 година жилищните имоти – апартаменти, съгласно инвентаризационен
опис и бъдат счетоводно заведени в баланса на Община град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 54 от ЗОС, взема решение да се
възложи на „Жилфонд-инвест” ЕООД град Добрич събирането на наемите от
общинските жилища – апартаменти, срещу възнаграждение, което осигурява нормалното
функциониране на дружеството, след провеждане на процедура по чл. 14, ал. 1, т. 5 от
ЗОП.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 22; "ПРОТИВ" - 5; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 8.

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 20/30 май 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 20
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 май 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на
ПУП – ПРЗ за УПИ ІХ за „Пазар” в кв. 5 на ЖК „Балик – Йовково” – Север, град
Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 23:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от  ЗМСМА и
чл.134, ал. 2, т. 6 и чл. 131, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие за изработване на проект за
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX за „Пазар“ в кв.5 на ЖК „Балик- Йовково“ – Север
както следва:

От УПИ IX за „Пазар“ да се образуват два нови УПИ: УПИ за „Търговия“ с
площ 220 кв.м. и УПИ за “Търговия и Детска площадка“ с площ 500 кв.м. В  новия
УПИ за „Търговия“ да се предвиди ново, ниско (Н до 7,0 м.) свободно застрояване, а в
новия УПИ за „Търговия и детска площадка“ - запазване на свободно стоящата
заварена сграда (ПИ 72624.618.278.1), с пристрояване и надстрояване до 7,0 м.
Застрояването в новите УПИ да се предвиди с ограничителни линии определени от
улично регулационната линия към ул. „Горски извор“ и от нормативно определените
разстояния до вътрешните регулационни линии и с устройствени показатели: Плътност
на застрояване до 50% Кинт до 1,0 Пл. озел. мин. 30%.

Проектът за изменение да се съгласува от Служба по геодезия, картография и
кадастър град Добрич, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба № РД-02-20-
5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на Кадастралната карта и
Кадастралните регистри, преди внасянето му за процедиране и одобряване в Община
град Добрич, съгласно решение № 7 от протокол № 5/25.04.2017 г. на ОбЕСУТ.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост –
помещения №№ 8 и 9 в сграда на бивше ОУ «Отец Паисий» град Добрич, по ул. Отец
Паисий 16

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 24:

1. 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 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 – помещения, в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 (ОУ
„Отец Паисий”) по ул. „Отец Паисий” № 16, за срок от 5 (пет) години, както следва:

- помещение № 8 на първи етаж, с площ 45.77 кв.м, с начална тръжна цена
67,28 лева месечно и 20 % ДДС, за читалищна дейност.

- помещение № 9 на първи етаж, с площ 49.27 кв.м, с начална тръжна цена
72,43 лева месечно и 20 % ДДС, за читалищна дейност.

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

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

действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне правомощията на Кмета на Община град
Добрич, представител в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница
за активно лечение – Добрич” АД

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 25:

1. 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, Общински съвет град Добрич упълномощава Кмета на Община
град Добрич, представител в Общото събрание на акционерите на “Многопрофилна
Болница зa Активно Лечение - Добрич”  АД  Добрич, на основание Решение № 4-28/ 28
януари 2016 г., на Общински съвет град Добрич, да гласува на свиканото извънредно
заседание на 13.06.2017 година по следният начин:

 По т.1 Одобрява Решение за приемане на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
 По т.2 Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.,
заверен от регистриран одитор.
 По т.3 Одобрява приемането на консолидирания доклад за дейността за
2016 година.
 По т.4 Одобрява приемането консолидирания годишен финансов отчет за
2016 год., заверен от регистриран одитор.
 По т.5 Одобрява вземането на Решение печалбата на дружеството за
2016г. да се разпредели както следва : за попълване на фонд „Резервен” на
дружеството с 10 процента от печалбата за 2016 год. в размер на 184.49 лева, а с
останалата сума от неразпределената печалба за 2016 год. в размер на 1660.40
лева да се покрие част от непокритата загуба от предходни години.
 По т.6 Одобрява освобождаването от отговорност на членовете на Съвета
на директорите за дейността им през 2016 година.



 По т.7 Одобрява избора и назначаването на предложения от Съвета на
директорите регистриран одитор за 2017 година.
 По т.8 Одобрява вземането на Решение за промяна в състава на Съвета на
Директорите.
 По т.9 Одобрява вземането на Решение и определя тригодишен мандат на
новоизбрания съвет на директорите.
 По т.10  Одобрява решение за определяне 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 год. 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.
 По т.11 Одобрява Предложението до Министерския съвет за вземането на
решение за продажба на недвижими имоти, представляващи неоперативни активи
на дружеството, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 72624.603.18 по КККР на град Добрич, с
административен адрес град Добрич, ул. "Кирил и Методий" 98, с площ по
кадастралната скица 24706 кв.м. и с площ по АДС № 1159/17.10.2000 год. 25059 кв.м., с
трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за обект комплекс
за здравеопазване, номер по предходен план: квартал 255, парцел ХІ-18, ведно с
построените в него:

1.1. Сграда с идентификатор 72624.603.18.1 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 16 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад;

1.2. Сграда с идентификатор 72624.603.18.2 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 23 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад;

1.3. Сграда с идентификатор 72624.603.18.3 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за енергопроизводство;

1.4. Сграда с идентификатор 72624.603.18.4 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 12 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад;

1.5. Сграда с идентификатор 72624.603.18.5 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

1.6. Сграда с идентификатор 72624.603.18.6 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 946 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за енергопроизводство,
описана в АДС № 1159 / 17.10.2000 год. като парова централа със застроена площ 652
кв.м., 1 етаж, сглобяема конструкция;

1.7. Сграда с идентификатор 72624.603.18.7 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 51 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за енергопроизводство;

1.8. Сграда с идентификатор 72624.603.18.8 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 247 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад;

1.9. Сграда с идентификатор 72624.603.18.9 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 708 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад, описана
в АДС № 1159 / 17.10.2000 год. като склад І със застроена площ 680 кв.м., 1 етаж,
полумасивна конструкция;

1.10. Сграда с идентификатор 72624.603.18.10 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 43 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;



1.11. Сграда с идентификатор 72624.603.18.11 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 1167 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за битови услуги,
описана в АДС № 1159 / 17.10.2000 год. като пералня със застроена площ 1165 кв.м., 1
етаж, сглобяема конструкция;

1.12. Сграда с идентификатор 72624.603.18.12 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 740 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж,  описана
в АДС № 1159 / 17.10.2000 год. като слад ІІ със застроена площ 680 кв.м., 1 етаж,
полумасивна конструкция;

1.13. Сграда с идентификатор 72624.603.18.13 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 2191 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда на транспорта,
описана в АДС № 1159 / 17.10.2000 год. като навес автотранспорт със застроена площ
2688 кв.м., 1 етаж, полумасивна конструкция;

1.14. Сграда с идентификатор 72624.603.18.14 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

1.15. Сграда с идентификатор 72624.603.18.15 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 54 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад;

1.16. Сграда с идентификатор 72624.603.18.16 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 776 кв.м., брой етажи 1, предназначение: здравно заведение, описана в
АДС № 1159 / 17.10.2000 год. като стерилизация със застроена площ 844 кв.м., 1 етаж,
сглобяема;

1.17. Сграда с идентификатор 72624.603.18.17 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 186 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда на транспорта;

1.18. Сграда с идентификатор 72624.603.18.18 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 61 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда на транспорта;

1.19. Сграда с идентификатор 72624.603.18.19 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 40 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда на транспорта;

1.20. Сграда с идентификатор 72624.603.18.20 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 745 кв.м., брой етажи 1, предназначение: административна, делова
сграда, описана в АДС № 1159 / 17.10.2000 год. като битова сграда със застроена площ
717 кв.м., 1 етаж, монолитна;

1.21. Сграда с идентификатор 72624.603.18.21 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

1.22. Сграда с идентификатор 72624.603.18.22 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

1.23. Сграда с идентификатор 72624.603.18.23 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 82 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад;

1.24. Сграда с идентификатор 72624.603.18.24 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за енергопроизводство.

2. Поземлен имот с идентификатор 72624.624.4812 по КККР на гр. Добрич, с
административен адрес гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24 с площ по кадастралната
скица 2081 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване:
за обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор: 72624.624.4811, номер по
предходен план: 6064811, квартал: 61, парцел: VІІІ, (І), ведно с построените в него:

2.1. Сграда с идентификатор 72624.624.4812.1 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 341 кв.м., брой етажи 4, с предназначение: здравно заведение, описана
в АДС № 1160 / 17.10.2000 год. като кръвен център със застроена площ 340 кв.м., 4
етажа, монолитна конструкция.

2.2. Сграда с идентификатор 72624.624.4812.2 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 85 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: складова база, склад.



Поземленият имот е обособен като имот с отделен идентификатор чрез
отделянето му от поземлен имот, описан в АДС № 1160 / 17.10.2000 год. като земя с
площ 57478 кв.м. в парцел І, кв. 61 по ЗРП на гр. Добрич.

3. Поземлен имот с идентификатор 72624.624.4813 по КККР на гр. Добрич, с
административен адрес гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24 с площ по кадастралната
скица 2247 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване:
за обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор: 72624.624.4811, номер по
предходен план: 6064811, квартал: 61, парцел: VІІІ, (І), ведно с построената в него:

3.1. Сграда с идентификатор 72624.624.4813.1 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 239 кв.м., брой етажи 2, с предназначение: здравно заведение, описана
в АДС № 1160 / 17.10.2000 год. като инфекциозно със застроена площ 234 кв.м., 2
етажа, монолитна конструкция.

Поземленият имот е обособен като имот с отделен идентификатор чрез
отделянето му от поземлен имот, описан в АДС № 1160 / 17.10.2000 год. като земя с
площ 57478 кв.м. в парцел І, кв. 61 по ЗРП на гр. Добрич.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите предлага на
Министерския съвет вземането на решение за продажба на недвижими имоти,
представляващи неоперативни активи на дружеството, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 72624.603.18 по КККР на гр. Добрич, с
административен адрес гр. Добрич, ул. "Кирил и Методий" 98, с площ по кадастралната
скица 24706 кв.м. и с площ по АДС № 1159 / 17.10.2000 год. 25059 кв.м., с трайно
предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за обект комплекс за
здравеопазване, номер по предходен план: квартал 255, парцел ХІ-18, ведно с
построените в него:

1.1. Сграда с идентификатор 72624.603.18.1 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 16 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад;

1.2. Сграда с идентификатор 72624.603.18.2 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 23 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад;

1.3. Сграда с идентификатор 72624.603.18.3 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за енергопроизводство;

1.4. Сграда с идентификатор 72624.603.18.4 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 12 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад;

1.5. Сграда с идентификатор 72624.603.18.5 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

1.6. Сграда с идентификатор 72624.603.18.6 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 946 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за енергопроизводство,
описана в АДС № 1159 / 17.10.2000 год. като парова централа със застроена площ 652
кв.м., 1 етаж, сглобяема конструкция;

1.7. Сграда с идентификатор 72624.603.18.7 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 51 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за енергопроизводство;

1.8. Сграда с идентификатор 72624.603.18.8 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 247 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад;

1.9. Сграда с идентификатор 72624.603.18.9 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 708 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад, описана
в АДС № 1159 / 17.10.2000 год. като склад І със застроена площ 680 кв.м., 1 етаж,
полумасивна конструкция;

1.10. Сграда с идентификатор 72624.603.18.10 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 43 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

1.11. Сграда с идентификатор 72624.603.18.11 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 1167 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за битови услуги,



описана в АДС № 1159 / 17.10.2000 год. като пералня със застроена площ 1165 кв.м., 1
етаж, сглобяема конструкция;

1.12. Сграда с идентификатор 72624.603.18.12 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 740 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж,  описана
в АДС № 1159 / 17.10.2000 год. като слад ІІ със застроена площ 680 кв.м., 1 етаж,
полумасивна конструкция;

1.13. Сграда с идентификатор 72624.603.18.13 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 2191 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда на транспорта,
описана в АДС № 1159 / 17.10.2000 год. като навес автотранспорт със застроена площ
2688 кв.м., 1 етаж, полумасивна конструкция;

1.14. Сграда с идентификатор 72624.603.18.14 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

1.15. Сграда с идентификатор 72624.603.18.15 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 54 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад;

1.16. Сграда с идентификатор 72624.603.18.16 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 776 кв.м., брой етажи 1, предназначение: здравно заведение, описана в
АДС № 1159 / 17.10.2000 год. като стерилизация със застроена площ 844 кв.м., 1 етаж,
сглобяема;

1.17. Сграда с идентификатор 72624.603.18.17 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 186 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда на транспорта;

1.18. Сграда с идентификатор 72624.603.18.18 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 61 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда на транспорта;

1.19. Сграда с идентификатор 72624.603.18.19 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 40 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда на транспорта;

1.20. Сграда с идентификатор 72624.603.18.20 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 745 кв.м., брой етажи 1, предназначение: административна, делова
сграда, описана в АДС № 1159 / 17.10.2000 год. като битова сграда със застроена площ
717 кв.м., 1 етаж, монолитна;

1.21. Сграда с идентификатор 72624.603.18.21 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

1.22. Сграда с идентификатор 72624.603.18.22 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда;

1.23. Сграда с идентификатор 72624.603.18.23 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 82 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад;

1.24. Сграда с идентификатор 72624.603.18.24 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за енергопроизводство.

2. Поземлен имот с идентификатор 72624.624.4812 по КККР на гр. Добрич, с
административен адрес гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24 с площ по кадастралната
скица 2081 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване:
за обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор: 72624.624.4811, номер по
предходен план: 6064811, квартал: 61, парцел: VІІІ, (І), ведно с построените в него:

2.1. Сграда с идентификатор 72624.624.4812.1 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 341 кв.м., брой етажи 4, с предназначение: здравно заведение, описана
в АДС № 1160 / 17.10.2000 год. като кръвен център със застроена площ 340 кв.м., 4
етажа, монолитна конструкция.

2.2. Сграда с идентификатор 72624.624.4812.2 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 85 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: складова база, склад.

Поземленият имот е обособен като имот с отделен идентификатор чрез
отделянето му от поземлен имот, описан в АДС № 1160 / 17.10.2000 год. като земя с
площ 57478 кв.м. в парцел І, кв. 61 по ЗРП на гр. Добрич.



3. Поземлен имот с идентификатор 72624.624.4813 по КККР на гр. Добрич, с
административен адрес гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24 с площ по кадастралната
скица 2247 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване:
за обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор: 72624.624.4811, номер по
предходен план: 6064811, квартал: 61, парцел: VІІІ, (І), ведно с построената в него:

3.1. Сграда с идентификатор 72624.624.4813.1 по КККР на гр. Добрич, със
застроена площ 239 кв.м., брой етажи 2, с предназначение: здравно заведение, описана
в АДС № 1160 / 17.10.2000 год. като инфекциозно със застроена площ 234 кв.м., 2
етажа, монолитна конструкция.

Поземленият имот е обособен като имот с отделен идентификатор чрез
отделянето му от поземлен имот, описан в АДС № 1160/17.10.2000 година като земя с
площ 57478 кв.м. в парцел І, кв. 61 по ЗРП на град Добрич.

2. В случай на отсъствие на Кмета на Община град Добрич и невъзможност да
присъства на Общото събрание, той има право да упълномощи по свое усмотрение
лице, което да го представлява в Общото събрание.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне правомощията на Кмета на Община град
Добрич, представител в Общото събрание на акционерите на „Добрички панаир” АД
Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 26:

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 9  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 220, ал.1, чл. 221, т.4,
т.6, т.7, т.10 и т.11, 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, Общински съвет град
Добрич упълномощава представителя на Община град Добрич в Общото събрание на
акционерите  на “Добрички панаир” АД град  Добрич да гласува на свиканото
заседание на 19.06.2017 година по следният начин:

 По т.1 приема Годишния доклад на Съвета на директорите за управлението и
дейността на дружеството през 2016 г.

 По т.2 приема Доклада на дипломирания експерт - счетоводител за резултатите
от одиторската проверка и заверка ГФО на дружеството за 2016 г.

 По т.3 одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
 По т.4 взема решение за отчисляване на дивидент за 2016г. минимум 50% от

печалбата на дружеството, след данъчно облагане, съгласно Решение №7-27/26.04.2016
г. на Общински съвет град Добрич. Дължимият дивидент за Община град Добрич да се
внесе по сметка IBAN: BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД
ПЛАЩАНЕ: 44 48 00  при ТБ "Общинска банка" АД София клон Добрич – “Дивидент за
общината от търговски дружества с общинско участие за 2016 година” в срок по чл.
247а, ал.5 от Търговския закон.

 По т.5 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2016 г.

 По т.6 избира предложения от съвета на директорите дипломиран експерт –
счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2017г.

 По т.7 ОС на акционерите не приема следните промени в текстове на Устава на
дружеството:

- „Чл.39,ал.1 от Устава придобива следната нова редакция: Дружеството се
управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима членове.”

- „Чл.39,ал.6 от Устава се отменя” .



 По т.8 ОС на акционерите не приема освобождаването на Георги Косев Костов,
Светлозар Димитров Стоянов и Веселин Николов Велев, като членове на съвета на
директорите  и избора на нов член на състава на Съвета на директорите на дружеството
– Йордан Стефанов Тодоров.

2. В случай на отсъствие на Кмета на Община град Добрич или невъзможност да
присъства на Общото събрание, същият има право да упълномощи лице по своя
преценка.

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

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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за разпореждане с актив на „Тролейбусен транспорт” ЕООД град Добрич,
недвижим имот, представляващ неоперативен актив на дружеството, от който не се
очаква икономическа изгода, придружен с експертна оценка

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 27:
(Изменено с Решение № 24-12 от 19.09.2017 г. на Общински съвет град Добрич)

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и чл. 15, ал. 1, т. 6 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:

1. Приема експертната оценка в размер на 120 055,00 лева на поземлен
имот с площ  от 2150 м² с идентификатор 72624.614.7592 собственост на „Тролейбусен
транспорт” ЕООД град Добрич.

2. Дава съгласие на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД град Добрич да
извърши продажба чрез търг с тайно наддаване с начална тръжна цена в размер на
120 055,00 лева на поземлен имот с площ  от 2150 м² с идентификатор 72624.614.7592.

3. Задължава управителя на дружеството с постъпилите средства от търга да
погаси изцяло  задълженията на дружеството.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно издаване на Запис на заповед във връзка с депозиране на
авансово плащане по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на
инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”, Договор №
BG16RFOP001-1.011-0002-C01

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 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
пакет документи част от авансово искане за плащане към Управляващия орган по
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.011-
0002-C01, по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в
зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич” за сумата 504 461,33 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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно издаване на Запис на заповед по проект „Енергийно
обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ BG16RFOP001-1.011-
0003-С01, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 29:

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 „Енергийно обновяване на многофамилни
жилищни сгради в град Добрич“ BG16RFOP001-1.011-0003-С01, за сумата
1 063 467,62 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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община град Добрич (2017 – 2019 г.) и Годишен план на дейностите за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община град Добрич (2017 –
2018 г.)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 30:

1. 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.1 и ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от
1.08.2016 г.), приема Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на
децата и учениците в Община град Добрич 2017 – 2019 г.

2. 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 1.08.2016 г.),
приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община град Добрич.

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 20/30 май 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 20

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 май 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно продължителността на работното време и възнаграждението
на Председателя на Общински съвет град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 20 – 31:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 26 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и разпоредбите на чл. 10, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

1. Определя възнаграждението на Председателя на Общински съвет  град
Добрич да бъде 90 процента от възнаграждението на Кмета на Общината.

2. Продължителността на работното време се определя на 6 часа при петдневна
работна седмица.

3. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя
пропорционално на неговата продължителност.

4. Председателят на Общински съвет град Добрич се ползва и от правата, дадени
му в чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2  от ЗМСМА.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 25; "ПРОТИВ" - 3; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:



(Кера Колева)


