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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за утвърждаване на параметри при поемане на дългосрочен дълг,
съгласно решение № 16-7 от 31.01.2017 година на Общински съвет град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 1:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 4,  т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, във връзка с
Решение №  16-7 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет:
 Общински съвет град Добрич, утвърждава лихвените условия по подписания

Договор за кредит № DCHUL 39/14.06.2017 г. с „Общинска банка“ АД:
- За ползвания Кредит Община град Добрич заплаща на Общинска банка АД лихви,
както следва:
1. През първите 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора за
кредит дългът по заемната сметка се олихвява с фиксиран лихвен процент в размер на
2.2 % (две цяло и две десети) процента годишно.
2. Считано от 25-тия (двадесет и петия) месец от датата на сключване на договора за
кредит до окончателното издължаване на кредита, дългът по заемната сметка се
олихвява с лихвен процент, равен на основния лихвен процент, обявен от Българска
народна банка (БНБ)  плюс надбавка в размер на 2.2 (две цяло и две десети) процентни
пункта годишно. В случай на промяна на основния лихвен процент и считано от датата
на влизането му в сила, общият лихвен процент по кредита ще се счита за автоматично
променен в съответствие с приетите изменения при запазване на размера на
договорената надбавка.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 32; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.905.676 в местността
Гаази баба в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство”)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 2:

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 72624.905.676 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 границите 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. 40%.

Да се представят становища от: „Енерго – Про Мрежи“ АД клон Добрич, „В и К“
АД град Добрич и  РИОСВ – Варна, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол № 7/08.06.2017 г. решение №8  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" - 36; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение „За моето бъдеще”
по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG16RFOP001-5.001 Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по
Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма
„Региони в растеж”

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 3:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2,
т. 4, буква ”д” от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане:
 Дава съгласие да бъде създадена нова социална услуга ”Наблюдавано

жилище” на територията на Община град Добрич, за младежи от 18 до 21
годишна възраст с капацитет до 6 места.

 Декларира, че до приключване на строително-ремонтните работи по
изпълнението на настоящия проект, ще стартира създаването на социалната
услуга „Наблюдавано жилище“.

 Декларира, че услугата „Наблюдавано жилище” ще бъде поддържана минимум
5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация
на искането за окончателно плащане от страна на УО.

 Поема ангажимент, предназначението на сградата/помещенията, обект на
интервенция по проекта „Наблюдавано жилище”, създадено в имот частна
общинска собственост - апартамент (жилище), намиращо се в град Добрич на
ул. „Методи Кусевич“ 4, ет. 8, ап. 23, със застроена площ 144,75 м2, да не бъде
променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на
дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от
страна на УО.

2. Общински съвет град Добрич дава съгласие за разширяване дейностите на
социалната услуга Дневен център за деца с увреждания.

 Декларира, че услугата Дневен център за деца с увреждания с включени
дейности за ЦСРИ ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на
приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за
окончателно плащане от страна на УО.



 Поема ангажимент, предназначението на сградата/помещенията, обект на
интервенция по проекта Дневен център за деца с увреждания с включени
дейности за ЦСРИ в град Добрич, на ул. ”Суха река” № 37, да не бъде
променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на
дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от
страна на УО.

3.Упълномощава Кмета на Община град Добрич да извърши всички последващи
действия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ЧЕТВЪРТА 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 № 21 – 4:

1. На  основание  чл.21, ал.1, т.12  от  ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.2 от ЗОС
Общински  съвет  град  Добрич  допълва  годишната програмата за управление и
разпореждане с имотите- общинска собственост за 2017 г. в част II. ОБХВАТ И
СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА, т.5. ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ,
подт. 5.1. Продажба на урегулирани поземлени имоти със следните имоти:

- УПИ IX в кв.328 по ПУП- ПРЗ на ”Бизнес зона” на град Добрич, идентичен с
ПИ 72624.604.1043 по КККР на град Добрич, ведно с построената в него масивна
едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1043.22 по КККР на град Добрич;

- УПИ X в кв.328 по ПУП- ПРЗ на ”Бизнес зона” на град Добрич, идентичен с
ПИ 72624.604.1044 по КККР на град Добрич, ведно с построената в него масивна
едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1044.21 по КККР на град Добрич.

2. 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
Общински  съвет  град  Добрич дава  съгласие  за  продажба  чрез  публичен търг с
тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени на имоти:

- поземлен имот №72624.604.1043 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ
IX в кв.328 по ПУП- ПРЗ на ”Бизнес зона” на град Добрич, одобрен със Заповед
№899/26.08.2014 г. на  Кмета на Община град Добрич, находящ се на ул.Свещеник
Павел Атанасов, отреден за производствена и складова дейност (ПСД) с площ 3 637.00
кв.м., ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор
72624.604.1043.22 по КККР на град Добрич със ЗП- 809.00 кв.м., актуван с АОС №5115
от 09.10.2014 г., вписан под №137, том XXII, вх.рег. №9363 от 09.10.2014 г.,  и начална
тръжна цена, както следва:

 за земята- 90 596.00 (деветдесет хиляди петстотин деветдесет и шест)
лева, без включен ДДС

 за сградата- 119 857 (сто и деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и
седем) лева. 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.



Данъчната оценка на земята е 20 975.30 (двадесет хиляди деветстотин
седемдесет и пет и 0.30) лева, на сградата- 119 033.70 (сто и деветнадесет хиляди
тридесет и три и 0.70) лева.

- поземлен имот №72624.604.1044 по КККР на град Добрич, представляващ
УПИ X в кв.328 по ПУП- ПРЗ на ”Бизнес зона” на град Добрич, одобрен със Заповед
№899/26.08.2014г. на Кмета на Община град Добрич, находящ се на ул.Свещеник
Павел Атанасов, отреден за производствена и складова дейност (ПСД) с площ 3 985.00
кв.м., ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор
72624.604.1044.21 по КККР на град Добрич със ЗП- 1 670.00 кв.м, актуван с АОС
№5116 от 09.10.2014 г., вписан под №140, том XXII, вх.рег. №9362 от 09.10.2014 г.и
начална тръжна цена, както следва:

 за земята- 99 265.00 лева (деветдесет и девет хиляди двеста шестдесет и
пет) лева, без включен ДДС;

 за сградата - 247 418.00 (двеста четиридесет и седем хиляди
четиристотин и осемнадесет) лева. 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.

Данъчната оценка на земята е 21 373.50 (двадесет и една хиляди триста
седемдесет и три и 0.50) лева, на сградата - 245 718.50 (двеста четиридесет и пет хиляди
седемстотин и осемнадесет и 0.50) лева.

3. Задължава общинска администрация да приведе регулационния план в
съответствие с кадастралната скица.

4. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
5. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона,

действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 5:

І. 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 № 12 със застроена площ 66,65 (шестдесет и шест цяло шестдесет
и пет стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.618.75.1.30 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, седем,
пет, точка, едно, точка, три, нула) по КККР на град Добрич, находящ се на ул. Боряна,
бл.2, вх. Б, ет. 4, ведно с избено помещение № 12 с площ 3,86 (три цяло и осемдесет и
шест стотни) кв.м на Иванка Георгиева Енчева за сумата от 31 630 (тридесет и една
хиляди шестстотин и тридесет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е
12 494,30 лв. (дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и тридесет
стотинки).

2. Апартамент № 27 със застроена площ 68,67 (шестдесет и осем цяло шестдесет и
седем стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.619.163.4.93 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, едно,
шест, три, точка, четири, точка, девет, три) по КККР на град Добрич, находящ се ЖК
Балик бл. 18, вх. Г, ет. 7, ведно с избено помещение № 16 с площ 3,63 (три цяло
шестдесет и три стотни) кв.м на Георги Иванов Георгиев за сумата от 31 680 (тридесет
и една хиляди шестстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 11 756,60 лв. (единадесет хиляди седемстотин петдесет и шест лева и шестдесет
стотинки).

3. Апартамент № 8 със застроена площ 45,29 (четиридесет и пет цяло двадесет и
девет стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.614.3229.1.54 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка,
три, две, две, девет, точка, едно, точка, пет, четири) по КККР на град Добрич, находящ
се на ул. Дунав № 24, вх. Г, ет. 3, ведно с избено помещение № 4 с площ 2,60 (две цяло
и шестдесет стотни) кв.м на Пенка Колева Чернева за сумата от 22 930 (двадесет и две
хиляди деветстотин и тридесет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е
10 723,20 лв. (десет хиляди седемстотин двадесет и три лева и двадесет стотинки).



4. Апартамент № 61 със застроена площ 62, 92 (шестдесет и две цяло деветдесет и
две стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.614.3231.1.61 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка,
три, две, три, едно, точка, едно, точка, шест, едно) по КККР на град Добрич, находящ се
на бул. Русия бл. 51, ет. 9, ведно с избено помещение № 12-ІІ с площ 3,30 (три цяло и
тридесет стотни) кв.м на Златина Монева Русева за сумата от 34 950 (тридесет и четири
хиляди деветстотин и петдесет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е
19 739,80 лв. (деветнадесет хиляди седемстотин тридесет и девет лева и осемдесет
стотинки).

5. Апартамент № 2 със застроена площ 66,05 (шестдесет и шест цяло и пет
стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.619.221.9.26 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две,
две, едно, точка, девет, точка, две, шест) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК
Балик, бл. 54, вх. Б, ет. 1, ведно с избено помещение № 2 с площ 3,89 (три цяло
осемдесет и девет стотни) кв.м на Мария Андреева Стефанова за сумата от 30 340
(тридесет хиляди триста и четиридесет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 10 989,50 лв. (десет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и петдесет
стотинки).

6. Апартамент № 3 със застроена площ 60,31 (шестдесет цяло тридесет и една
стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.615.3233.1.9 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три,
две, три, три, точка, едно, точка, девет) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК
Дружба, бл. 15, вх. В, ет. 1, ведно с избено помещение № 12 с площ 2,44 (две цяло
четиридесет и четири стотни) кв.м на Искра Димитрова Недева за сумата от 30 540
(тридесет хиляди петстотин и четиридесет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка
на имота е 13 567,40 лв. (тринадесет хиляди петстотин шестдесет и седем лева и
четиридесет стотинки).

7. Апартамент № 12 със застроена площ 72,26 (седемдесет и две цяло и двадесет и
шест стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.619.201.2.104 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две,
нула, едно, точка, две, точка, едно, нула, четири) по КККР на град Добрич, находящ се
в ЖК Балик, бл. 20, вх. Д, ет. 5, ведно с избено помещение № 12 с площ 3,70 (три цяло
и седемдесет стотни) кв.м на Мариян Атанасов Николов за сумата от 33 740 (тридесет и
три хиляди седемстотин и четиридесет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 12 946,60 лв. (дванадесет хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и
шестдесет стотинки).

8. Апартамент № 20 със застроена площ 45,28 (четиридесет и пет цяло двадесет и
осем стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.618.31.7.20 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, три,
едно, точка, седем, точка, две, нула) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК Хр.
Ботев № 8, вх. А, ет. 7, ведно с избено помещение № 15 с площ 3,21 (три цяло двадесет
и една стотни) кв.м на Гюлюмсер Сюлейман Исмаил за сумата от 20 434 (двадесет
хиляди четиристотин тридесет и четири) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 7 385,30 лв. (седем хиляди триста осемдесет и пет лева и тридесет стотинки).

9. Апартамент № 4 със застроена площ 66,65 (шестдесет и шест цяло шестдесет и
пет стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.619.474.2.36 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка,
четири, седем, четири, точка, две, точка, три, шест) по КККР на град Добрич, находящ
се в ЖК Балик, бл. 59, вх. В, ет. 2, ведно с избено помещение № 4 с площ 3,77 (три цяло
седемдесет и седем стотни) кв.м на Фердухан Фердун Шабанов за сумата от 31 420



(тридесет и една хиляди четиристотин и двадесет) лева, без включен ДДС. Данъчната
оценка на имота е 12 401,10 лв. (дванадесет хиляди четиристотин и един лева и десет
стотинки).

10. Апартамент № 1 със застроена площ 66,65 (шестдесет и шест цяло шестдесет и
пет стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.618.201.1.43 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две,
нула, едно, точка, едно, точка, четири, три) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК
Балик, бл. 50, вх. В, ет. 1, ведно с избено помещение № 1 с площ 3,38 (три цяло
тридесет и осем стотни) кв.м на Ивелина Симеонова Димитрова за сумата от 30 220
(тридесет хиляди двеста и двадесет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 11 288,30 лв. (единадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева и тридесет
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.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно допълване на Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 6:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.
8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година, както следва:

1. Част ІІ (ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА), точка 2
(ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ), подточка 2.1 (общински терени и обекти), със следните
имоти:

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.11 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.1, обект 11,  който се
намира в сграда с идентификатор 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с
идентификатор 72624.607.998, с предназначение: за търговска дейност;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.1 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.2, обект 1, със застроена
площ – 131.69 кв.м. и 58.85 кв.м. от общите части на сградата, който се намира в сграда
с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с
предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.2 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.3, обект 2, със застроена
площ – 138.21 кв.м. и 61.76 кв.м. от общите части на сградата,  който се намира в сграда
с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с
предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.3 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.4, обект 3,  със застроена
площ – 46.70 кв.м. и 20.87 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.4 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.4, обект 4, със застроена
площ – 80.46 кв.м. и 35.96 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен



имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.5 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.5, обект 5, със застроена
площ – 49.27 кв.м. и 22.02 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.6 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.5, обект 6,  със застроена
площ – 89.36 кв.м. и 39.93 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.7 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.6, обект 7, със застроена
площ - 44.68 кв.м. и 19.97 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.8 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.6, обект 8, със застроена
площ – 74.34 кв.м. и 33.22 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.9 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.7, обект 9,  със застроена
площ – 41.15 кв.м. и 18.39 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.10 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул. обруджа №32а, ет.7, обект 10,  със застроена
площ – 52.59 кв.м. и 23.50 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.13 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.8, обект 13, със застроена
площ – 98.08 кв.м. и 43.83 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
друг вид самостоятелен обект в сграда;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.1.13 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.»Добруджа» №32, ет.3 обект 1, със застроена
площ – 89.80 кв.м. и 7.64 кв.м. от общ коридор и 2.539 % идеални части от общите
части на  сграда с идентификатор 72624.607.998.1, находящ се в в сграда с
идентификатор 72624.607.998.1 (В Блок «Б» по архитектурен проект) на етаж ІІІ,



разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение: за
офис.

2. Част ІІ (ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА) в точка 3
(УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ) и нова подточка 3.2. (ПРЕДОСТАВЯНЕ
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ), със следните имоти:

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.11 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.1, обект 11,  който се
намира в сграда с идентификатор 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с
идентификатор 72624.607.998, с предназначение: за търговска дейност;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.1 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.2, обект 1, със застроена
площ – 131.69 кв.м. и 58.85 кв.м. от общите части на сградата, който се намира в сграда
с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с
предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.2 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.3, обект 2, със застроена
площ – 138.21 кв.м. и 61.76 кв.м. от общите части на сградата,  който се намира в сграда
с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с
предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.3 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.4, обект 3,  със застроена
площ – 46.70 кв.м. и 20.87 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.4 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.4, обект 4, със застроена
площ – 80.46 кв.м. и 35.96 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.5 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.5, обект 5, със застроена
площ – 49.27 кв.м. и 22.02 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.6 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.5, обект 6,  със застроена
площ – 89.36 кв.м. и 39.93 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.7 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.6, обект 7, със застроена
площ - 44.68 кв.м. и 19.97 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;



- Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.8 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.6, обект 8, със застроена
площ – 74.34 кв.м. и 33.22 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.9 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.7, обект 9,  със застроена
площ – 41.15 кв.м. и 18.39 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.10 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул. обруджа №32а, ет.7, обект 10,  със застроена
площ – 52.59 кв.м. и 23.50 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност;

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.13 по КККР на
гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.8, обект 13, със застроена
площ – 98.08 кв.м. и 43.83 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор
72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за
друг вид самостоятелен обект в сграда;

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

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 26; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 9.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост –
Терен № 1, Терен № 2 и Терен № 8 за поставяне на преместваеми павилиони за
търговска дейност, находящи се на Централен кооперативен пазар

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 7:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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. Терен № 1 по схемата за разполагане на търговските обекти на Централен
кооперативен пазар за поставяне на преместваем павилион  по чл. 56, ал.1 от ЗУТ за
търговска дейност , с обща площ 3 (три) кв. м., с начална тръжна цена 42,33 лева
месечно без ДДС.

2. Терен № 2 по схемата за разполагане на търговските обекти на Централен
кооперативен пазар за поставяне на преместваем павилион  по чл. 56, ал.1 от ЗУТ за
търговска дейност , с обща площ 12 (дванадесет) кв. м., с начална тръжна цена 169,32
лева месечно без ДДС.

3.Терен № 8 по схемата за разполагане на търговските обекти на Централен
кооперативен пазар за поставяне на преместваем павилион  по чл. 56, ал.1 от ЗУТ за
търговска дейност , с обща площ 12 (дванадесет) кв. м., с начална тръжна цена 169,32
лева месечно без ДДС.

Терените се намират в имот – публична общинска собственост, актуван с
АОС 2601/01.09.2004 г.

Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.



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

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост
– за поставяне на преместваем павилион за търговска дейност

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 8:
І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.

8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година в част ІІ (ОБХВАТ И
СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА), точка 2 (ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ), подточка 2.1
(общински терени и обекти), със следните имоти за отдаване под наем:

1. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион по
одобрен модел за продажба на пуканки и царевица с площ 4.60 кв.м на пл. Свобода в
УПИ І за „Озеленяване и обществено обслужване” в кв. 48 на ЦГЧ на град Добрич;

2. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – готово заводско
изделие с унифициран дизайн – „Павилион за продажба на прясно изцедени сокове” с
площ 3.00 кв.м на пл. Свобода в УПИ І за „Озеленяване и обществено обслужване” в
кв. 48 на ЦГЧ на град Добрич;

3. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – готово заводско
изделие с унифициран дизайн – „Павилион за продажба на прясно изцедени сокове” с
площ 3.00 кв.м по ул. Димитър Петков на северния тротоар пред УПИ ІІ за
„Поликлиника” в кв 13 на ЦГЧ на град Добрич.

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, дава съгласие да се проведе публичен търг за
отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост:

1. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект - павилион за
продажба на пуканки и царевица с площ 4.60 кв.м на пл. Свобода в УПИ І за
„Озеленяване и обществено обслужване” в кв. 48 на ЦГЧ на град Добрич, съгласно
одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна цена 64,91 лева месечно без ДДС;

2. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – готово заводско
изделие с унифициран дизайн – „Павилион за продажба на прясно изцедени сокове” с
площ 3.00 кв.м на пл. Свобода в УПИ І за „Озеленяване и обществено обслужване” в
кв. 48 на ЦГЧ на град Добрич, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, с начална
тръжна цена 42,33 лева месечно без ДДС;



3. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – готово заводско
изделие с унифициран дизайн – „Павилион за продажба на прясно изцедени сокове” с
площ 3.00 кв.м по ул. Димитър Петков на северния тротоар пред УПИ ІІ за
„Поликлиника” в кв 13 на ЦГЧ на град Добрич, съгласно одобрена схема по чл. 56 от
ЗУТ, с начална тръжна цена 42,33 лева месечно без ДДС.

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

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

действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост –
Павилион № 1, Павилион № 2, Щанд № 1, Щанд № 2, Щанд № 3, Щанд № 4, Щанд №
5, находящи се в ПИ 72624.436.443

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 9:

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 имот - публична
общинска собственост, находящи се в ПИ № 72624.436.443:

1. Павилион № 1 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред
Гробищен парк - за продажба на цветя,  ІІІ-та зона, с площ от 9,00 кв.м. с начална
тръжна цена 40,77 лв. и 20% ДДС + прилежаща площ от 14,00 кв.м. с начална тръжна
цена 82,46 лв. (обща начална тръжна цена  131,38 лв.)

2. Павилион № 2 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред
Гробищен парк - за продажба на цветя,  ІІІ-та зона, с площ от 9,00 кв.м. с начална
тръжна цена 40,77 лв. и 20% ДДС + прилежаща площ от 13,5 кв.м. с начална тръжна
цена 79,52 лв. (обща начална тръжна цена 128,44 лв.)

3. Щанд № 1 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен
парк - за продажба на цветя,  ІІІ зона, с площ от 2,10 кв.м. с начална тръжна цена 9,51
лв. и 20% ДДС + прилежаща площ от 5,40 кв.м. с начална тръжна цена 31,81 лв. (обща
начална тръжна цена 43,22 лв.)

4. Щанд № 2 по схемата за преместваеми  обекти на паркинга пред
Гробищен парк - за продажба на цветя,  ІІІ зона, с площ от 2,10 кв.м. с начална тръжна
цена 9,51 лв. и 20% ДДС + прилежаща площ от 5,40 кв.м. с начална тръжна цена 31,81
лв. (обща начална тръжна цена 43,22 лв.)

5. Щанд № 3 по схемата за преместваеми  обекти на паркинга пред
Гробищен парк - за продажба на цветя,  ІІІ зона, с площ от 2,10 кв.м. с начална тръжна
цена 9,51 лв. и 20% ДДС + прилежаща площ от 5,40 кв.м. с начална тръжна цена 31,81
лв. (обща начална тръжна цена 43,22 лв.)

6. Щанд № 4 по схемата за преместваеми  обекти на паркинга пред
Гробищен парк - за продажба на цветя,  ІІІ зона, с площ от 2,10 кв.м. с начална тръжна
цена 9,51 лв. и 20% ДДС + прилежаща площ от 5,40 кв.м. с начална тръжна цена 31,81
лв. (обща начална тръжна цена 43,22 лв.)



7. Щанд № 5 по схемата за преместваеми  обекти на паркинга пред
Гробищен парк - за продажба на цветя,  ІІІ зона, с площ от 2,10 кв.м. с начална тръжна
цена 9,51 лв. и 20% ДДС + прилежаща площ от 5,40 кв.м. с начална тръжна цена 31,81
лв.  (обща начална тръжна цена 43,22 лв.)

Срок за отдаване под наем 10 /десет/ години.
Имотът е актуван с АОС № 5205/01.07.2015 г.
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" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска
собственост, за поставяне на преместваем обект по одобрен модел

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 10:

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 и чл.4а, ал.1 от Наредба за реда за
придобиване и разпореждане с общинско имущество допълва годишната Програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година в част II.
Обхват и структура на програмата, точка 2. Отдаване под наем, подточка 2.1.
Общински терени и обекти с:

1.Част от общински имот, находящ се по ул. ”Агликина поляна” в УПИ Х,
кв.43 по Кадастрален и ЗРП на ЖК “Балик –Йовково” - Юг на град Добрич, северно от
бл. 31, за поставяне на преместваем обект, с площ – 15 кв.м.

2.Част от общински имот, находящ се по ул. „Христо Ботев” в УПИ I, кв.30
по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Балик-Йовково” – Юг на град Добрич, до бл.7, за
поставяне на преместваем обект, с площ - 12 кв.м.

3.Част от общински имот, находящ се на източния тротоар на ул. ”Агликина
поляна”, на 5 метра от УПИ ХХIV-395, кв. 24 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Балик-
Йовково” – Север на град Добрич, за поставяне на преместваем обект, с площ – 12 кв.м.

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

1.Част от общински имот, находящ се по ул. ”Агликина поляна” в УПИ Х,
кв.43 по Кадастрален и ЗРП, на ЖК “Балик–Йовково” – Юг на град Добрич, северно от
бл. 31, за поставяне на „Тото пункт” – готово заводско изделие с унифициран дизайн, с
площ – 15 кв.м., с начална тръжна цена 88.35 лева месечно без ДДС.

2.Част от общински имот, находящ се по ул „Христо Ботев” в УПИ I, кв.30
по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Балик-Йовково” – Юг на град Добрич, до бл. 7, за
поставяне на преместваем обект по одобрен модел за административни услуги, с площ
12 кв.м.,с начална тръжна цена 70.68 лева месечно без ДДС.



3.Част от общински имот, находящ се на източния тротоар на ул.
”Агликина поляна”, на 5 метра от УПИ ХХIV-395, кв. 24 по Кадастрален и ЗРП на ЖК
„Балик-Йовково” - Север на град Добрич, за поставяне на преместваем обект - готово
заводско изделие с унифициран дизайн за търговия, с площ 12 кв.м., с начална тръжна
цена 70.68 лева месечно без ДДС.

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.
III. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона,

действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно предоставяне на общински помещения на политически
партии

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 11:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Закон за политическите партии, чл. 23 от НРПУРОИ във връзка с
чл. 14, ал. 4 от ЗОС, дава съгласие да се предоставят помещения на:

1. Политическа партия „ГЕРБ”
- помещение в партерния етаж на жилищен блок на бул. „25-ти септември” № 5 с

площ 200.35 кв.м и месечен наем 354.62 лева и 20 % ДДС;
Имотът е актуван с АОС №  308/02.07.1997 г.
2. Политическа партия „ДПС”
- едноетажна масивна сграда с идентификатор 72624.624.8020.1 на ул. „Максим

Горки” № 8 с площ 86.00 кв.м и месечен наем 126.42 лева и 20 % ДДС;
Имотът е актуван с АОС № 4645/14.04.2011 г.
3. Политическа партия „ Възраждане”
- помещение № 1 на II-ри етаж в сграда на ул. „Независимост” № 7б с площ

15.50кв.м. и месечен наем 22.79 лева и 20% ДДС;
Имотът е актуван с АОС № 2437/01.04.2004 г.
4. Политическа партия „НФСБ”
- помещение № 2 на II-ри етаж в сграда на ул. „Независимост” № 7б с площ

12.64 кв.м и месечен наем 18.58 лева и 20 % ДДС;
Имотът е актуван с АОС № 2437/01.04.2004 г.
5. Политическа партия „ Атака”



- Едноетажна сграда с идентификатор 72624.623.8030.1 на ул. „Славянска” № 24
с площ 100.00 кв.м. и месечен наем 147.00 лева и 20% ДДС;

Имотът е актуван с АОС № 5058/24.01.2014 г.
Срокът за отдаване под наем е до началото на мандата на следващото Народно

събрание.
Цените са определени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за реда за

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

действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 28; "ПРОТИВ" - 2; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на
ПУП-ПРЗ за УПИ XXV за „Общински пазар за живи животни“ в кв. 24 на ЖК „Балик-
Йовково“ Север град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 12:

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:

I. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ
XXV за „Общински пазар за живи животни“ в кв. 24 на ЖК „Балик-Йовково“ Север за
промяна отреждането на същия за „Паркинг“, като се предвиди ново, свободно, ниско
застрояване, с ограничителни линии на нормативно определените разстояния до
съответните регулационни линии и с устройствени показатели: Пл. застр. до 10% и
Кинт до 0.1.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 28; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Доклад на Временната комисия, назначена със заповед на Кмета на
Община град Добрич относно финансовото състояние на „ДКЦ – ІІ – Добрич” ЕООД и
предложение на комисията за стабилизиране на дружеството и обезпечаване на
установените публични вземания

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 13:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 1, т. 9 от Наредбата за упражняване на правата
върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества
по ЗЗД и сдруженията по ЗЮЛНЦ:

1. Дава съгласие „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II -
ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780 да стартира процедура по кандидатстване за
Банков кредит, с цел финансово обезпечаване на установени вземания на НАП,
представляващи главница по публични задължения , при следните параметри:

а/ максимален размер до – BGN 1 013 000,00 (един милион и тринадесет
хиляди) лева ;

б/ годишен лихвен процент - до 3,5 %;
в/ такса управление на кредита до 0,35%;
в/ срок на договора – 120 месеца от датата на Договора за банков кредит.

2. Дава съгласие за обсъждане на следните възможности за обезпечаване на
банковия кредит:

> Особен залог на цялото предприятие без имуществото което е публична общинска
собственост, и / или
> Особен залог върху приходите на дружеството и / или
> Особен залог на медицинска техника и апаратура на дружеството и / или
> Община Добрич като гарант  по кредита при условията на действащите разпоредби
на Закона за общинския дълг.



3. Възлага на общинска администрация да проучи възможностите за издаване на
общинска гаранция за дълг на търговско дружество и да проведе публично
обсъждане, съгласно Закона за общинския дълг.

4. Възлага на Управителя на „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР – II - ДОБРИЧ” ЕООД да извърши в срок до 10.07.2017 необходимите
проучвания и да събере оферти за Банков кредит с фактически условия и проекто
договори, произтичащи от сключването на бъдещ договор за кредит и учредяването на
обезпеченията, визирани съответно в т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 36; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 21/27 юни 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 21
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 27 юни 2017 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно предоставяне на информация по докладна записка от
ликвидатора на ПФК „Добруджа” ЕАД и приемане на решение за удължаване срока на
ликвидация

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 14:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и
чл. 270, ал. 1 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1, т. 12 от Наредбата за
упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, приема представената нова информация относно ПФК „Добруджа”
ЕАД в ликвидация.

2. Общински съвет град Добрич, на основание  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 ликвидатора на ПФК „Добруджа” ЕАД в
ликвидация.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл.266, ал. 2 от Търговския
закон и чл.15, ал.2,т.3 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 решение за удължаване
срока на ликвидация - до края на 2019 година.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Доклад по процедура, съгласно чл. 1 от ДОПК, свързана с
предварителни мерки по обезпечаване на установени по размер публични вземания на
„Автобусен транспорт” ЕООД и предложение за приемане на решение

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 15:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 9 и т. 23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 9 и чл.
17, ал. 1, т. 7 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. Дава съгласие и Възлага на Управителя на „Автобусен Транспорт” ЕООД,
Управителите на „Градски транспорт” ЕООД  и „Жилфонд - инвест” ЕООД
да сключат краткосрочни договори за паричен заем, с цел обезпечаване на
лизинг по договор 02009639-00001/19.12.2012 с падеж 20.01.2018 година, за
сумата не повече от 38 313.08 лева, като финансирането може да бъде
разпределено като тежест между двете дружества.

2. Дава съгласие “Автобусен транспорт” ЕООД, ЕИК 124653046 град Добрич
да обезпечи с активи на дружеството (транспортни средства) установените
вземания на НАП, с цел получаване на Удостоверение по чл. 87 от ДОПК за
липса на данъчни задължения. Активите са, както следва:

Рено Мастер / ТХ7920АК
Кароса / ТХ1866ХА
Кароса / ТХ1867ХА
ФИАТ Дукато /  ТХ8755ХМ
ФИАТ Дукато /  ТХ9083ХМ
ФИАТ Дукато /  ТХ8861ХМ



3. Възлага на Управителя на „Автобусен транспорт“ ЕООД да извърши
необходимите правни и фактически действия, произтичащи от сключването
на Споразумение с НАП офис Добрич, визирани съответно в т. 2 от
настоящото решение.

4. Създава 7-членна Временна комисия в състав:

 Атанас Атанасов – общински съветник
 Ангел Табаков – общински съветник
 Иван Тонев – общински съветник
 Божанка Вуцова – общински съветник
 Галин Иванов – общински съветник

и двама представители на общинска администрация,
която в срок до заседанието на Общински съвет град Добрич през м. септември 2017
година да проучи и анализира финансовото състояние на „Автобусен транспорт” ЕООД
(в т.ч. субсидии и компенсации) и набележи мерки за стабилизиране и оздравяване на
дружеството.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за партньорство по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Процедура BG05M9OP001-1.020 –
„Подкрепа за предприемачество“

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 16:

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

1. Община град Добрич да участва като партньор на «Авангард Персонал
Консултинг» ООД в проект «Стартъп по пътя към съвършенство», по Оперативна
програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020 г., Процедура
BG05M9OP001-1.020 - „Подкрепа за предприемачество“.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно избор на Комисия по предложенията за удостояване със
званието „Почетен гражданин на град Добрич” за срока на мандата на Общински съвет

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 17:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2, във връзка с
чл. 21, ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за символите и отличията на
Община град Добрич:

I. Отменя свое Решение 3-28 от 15.12.2015 г.
II. Избира за срок до края на мандат 2015-2019 г. нов състав на Комисия по

предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град
Добрич“, както следва:

1. Кмет на Община град Добрич Йордан Йорданов
2. Председател на Общински съвет Иво Пенчев
3. Секретар на Община град Добрич Калина Георгиева

общински съветници
4. арх. Емилия Добрева
5. Камелия Койчева
6. Пламен Йорданов

и представители на граждански организации или държавни културни институти
7. Атанас Пеев
8. Петър Крумов
9. Георги Чунчуков

Резервен член: Иван Тодоров

III. Определя за председател на Комисията Иво Пенчев – Председател на Общински
съвет.



IV. Възлага на Комисията по т. II. да изготви правила за работата си и механизъм по
подбора и избора за срока на мандата и ги внесе за одобрение на следващото
заседание на Общински съвет.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за побратимяване на Община град Добрич с Кефалония, Гърция

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 18:

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

1. Дава съгласие за побратимяване на Община град Добрич с община
Кефалония, Гърция.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.

 19.1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 19.1.:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от
Кодекса за социално осигуряване и изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, прие решение за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Звезделин
Венциславов Ангелов.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 21/27 юни 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 27 юни 2017 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.

 19.2. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 21 – 19.2.:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от
Кодекса за социално осигуряване и изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, прие решение за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Камелия Добромирова
Иванова.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)


