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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община
град Добрич през трето тримесечие на 2017 година и актуализираното разпределение
на променените бюджети на разпоредителите, с бюджет при Община град Добрич  към
30.09.2017 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27,
ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125,
ал.4 от Закона за публичните финанси, приема информацията за извършени промени на
приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през трето тримесечие на
2017 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на
разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 30.09.2017 година.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Прекратяване на договор № 71 от 07.12.2006 година за предоставяне на концесия върху
нежилищен имот, публична общинска собственост: „Ножарска работилница и
художествена работа с цветни метали” от АЕМО „Стария Добрич", град Добрич,
поради неизпълнение на част от договорните задължения от страна на концесионера ЕТ
„Спецов – Георги Спецов”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 2:

Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.75, ал.2, чл.76, ал.1 и ал.3 и чл.77 от Закона за концесиите и чл.15, ал.1, т.3, чл.17,
т.2, чл.20, б. „з” и чл.21 от договор за предоставяне на концесия № 71 oт 07.12.2006
година, поради неизпълнение от страна на концесионера ЕТ „Спецов – Георги Спецов",
представляван от Георги Евгениев Спецов на част от основни задължения и условия за
осъществяване на концесията, описани в концесионния договор, касаещи заплащане на
дължимите концесионни плащания, лихви, неустойки, местни данъци и такси и
сключване на задължителни застраховки за имота, Общински съвет град Добрич реши:

1. Дава срок от един месец на концесионера ЕТ „Спецов – Георги Спецов",
представляван от Георги Евгениев Спецов за изпълнение на констатираното
неизпълнение на концесионен договор № 71 oт 07.12.2006 година, с предупреждение,
че след изтичане на срока, концедентът ще счита договора за прекратен.

В срок от един месец, считано от датата на получаване на писменото
предупреждение, концесионерът да изпълни констатираното неизпълнение на
концесионния договор, а именно:

- Заплащане на дължимите към 30.09.2017 година: концесионно плащане, лихви
и неустойки, общо в размер на 1589,86 лева.

- Заплащане на дължимите данъци и такси по ЗМДТ в размер на 31,30 лева.
- Сключване на застраховка за имота.
- Осигуряване на функциониране на обекта и осъществяване на дейност,

съгласно изискванията на концесионния договор.



2. При неизпълнение от страна на концесионера на т.1 от настоящото решение,
в едномесечния срок, концедентът счита договора за прекратен. Задържа внесената от
концесионера преди подписване на концесионния договор гаранция в размер на 400
лева за покриване на част от годишните концесионни плащания за десетата и
единадесетата година по договор, като същата се прехвърли от набирателната сметка на
Община град Добрич в сметка „Приходи от концесии” на Община град Добрич, а за
останалите дължими суми се предприемат действия за събирането им по съдебен ред.

3. При изпълнение от страна на концесионера на т.1 от настоящото решение в
едномесечния срок, концесионният договор не се прекратява и продължава да действа.

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2017-2018 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 3:

Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 37в,
ал.16 от ЗСПЗЗ:

1. Дава съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища на територията на
Община град Добрич, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2017-2018
година.

2. Определя цена за ползване в размер на 50,00 лв./дка средно годишно рентно
плащане за землището (Приложение 1).

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение 1

РАЗМЕР НА СРЕДНОТО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 г.,

НА БАЗА ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017 г.,
РЕГЛАМЕНТИРАНО В § 2е ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗСПЗЗ

ЗЕМЛИЩА ОБЩИНА
ГРАД ДОБРИЧ

РАЗМЕР НА СРЕДНОТО
ГОДИШНО РЕНТНО

ПЛАЩАНЕ
Ниви /лв./дка/

Добрич 50,00 лв./дка



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и
Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 юли 2017 година до 30
септември 2017 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 4:

Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната одобрява разходите за командировки на Кмета на Община
град Добрич, за периода от 01 юли 2017 година до 30 септември 2017 година /пътни,
дневни и квартирни пари/, съгласно Приложение № 1.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение 1

Отчет
за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов -

Кмет на Община град Добрич
за периода 01.07.2017 - 30.09.2017 година

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

командировката

13.06.2017 гр. София 20 184,16 204,16
Представителството
на Европейската
комисия в България

30.06.2017 гр. София 20 180,06 200,06

Работни срещи в
Министерство на
регионалното
развитие и
благоустройството и
Министерство на
околната среда и
водите

07.09.2017 гр. София 296,06 296,06 Работни срещи
Всичко: 40 0 660,28 700,28



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ПЕТА 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 № 27 – 5:

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 година 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 IІ в кв.719 по ПУП- ПРЗ на ж.к. „Добротица” на град Добрич, идентичен
с ПИ 72624.621.357 по КККР на град Добрич с площ 902.00 кв.м;

- УПИ IІI в кв.719 по ПУП- ПРЗ на ж.к. „Добротица” на град Добрич, идентичен
с ПИ 72624.621.358 по КККР на град Добрич с площ 903.00 кв.м.

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 предложената начална тръжна цена на следните имоти:

- поземлен имот с идентификатор 72624.621.357 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич,  одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005
година на Изпълнителния директор на АГКК, идентичен с УПИ IІ в кв.719 по ПУП-
ПРЗ на ЖК „Добротица” на град Добрич, одобрен с Решение № 56-4 от 29.05.2007
година на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед
№759/27.06.2017 година на Кмета на Община град Добрич, с площ 902.00 (деветстотин
и два) кв.м, отреден за жилищно строителство, находящ се в ЖК „Добротица”, град
Добрич,  актуван с АОС №5316 от 18.08.2017 година, вписан под № 79, том XVII,
вх.рег. № 8115 от 23.08.2017 година, и начална тръжна цена: 62 900 (шестдесет и две
хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 18 062.60 (осемнадесет хиляди шестдесет и два и
0.60) лева.

- поземлен имот с идентификатор 72624.621.358 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич,  одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005
година на Изпълнителния директор на АГКК, идентичен с УПИ IІI в кв.719 по ПУП-
ПРЗ на ЖК „Добротица” на град Добрич, одобрен с Решение № 56-4 от 29.05.2007
година на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №



759/27.06.2017 година на Кмета на Община град Добрич, с площ 903.00 (деветстотин и
три) кв.м, отреден за жилищно строителство, находящ се в ЖК „Добротица”, град
Добрич, актуван с АОС №5317 от 18.08.2017 година, вписан под № 80, том XVII,
вх.рег. № 8116 от 23.08.2017 година, и начална тръжна цена: 62 900 (шестдесет и две
хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 18 082.60 (осемнадесет хиляди осемдесет и два и
0.60) лева.

- поземлен имот с идентификатор 72624.621.34 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич,  одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005
година на Изпълнителния директор на АГКК, идентичен с УПИ XІ-34 в кв.738 по ПУП-
ПРЗ на ЖК „Добротица” на град Добрич, одобрен с Решение № 56-4 от 29.05.2007
година на Общински съвет град Добрич, с площ 368.00 (триста шестдесет и осем) кв.м,
отреден за обществено и делово обслужване, находящ се в ЖК „Добротица”, град
Добрич,  актуван с АОС № 4295 от 01.04.2009 г., вписан под № 80, том X, вх.рег. №
5682 от 21.04.2009 година, и начална тръжна цена: 28 700 (двадесет и осем хиляди и
седемстотин) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 7 369.20 (седем хиляди триста шестдесет и девет и
0.20) лева.

- поземлен имот с идентификатор 72624.608.1559 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич,  одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005
година на Изпълнителния директор на АГКК, идентичен с УПИ VIII-1559 в кв.1117 по
ПУП-ПРЗ на ЖК „Север 1” на град Добрич, одобрен с Решение № 24-9 от 28.07.2009
година на Общински съвет град Добрич, с площ 194.00 (сто деветдесет и четири) кв.м,
отреден за жилищно строителство, находящ се на ул. „Иван Рилски” № 1, град Добрич,
актуван с АОС № 5315 от 16.08.2017 година, вписан под № 4, том XVII, вх.рег. № 7963
от 18.08.2017 година, и начална тръжна цена: 22 650 (двадесет и две хиляди
шестстотин и петдесет) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 3 884.90 (три хиляди осемстотин осемдесет и
четири  и 0.90) лева.

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

действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 31; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.623.642 по КККР на град Добрич, находящ
се на пл. „Свобода” № 8, град Добрич.

След обсъжданията, с 9 гласа „ЗА“, 4 – „ПРОТИВ“ и 23 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ“ предложението за решение по докладната записка относно прекратяване на
съсобственост в ПИ 72624.623.642 по КККР на град Добрич, находящ се на пл.
„Свобода” № 8, град Добрич не бе прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост - магазин № 10 в
Хали на Централен кооперативен пазар.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 7:

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 част от имот - публична
общинска собственост:

- Магазин № 10 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на
Централен кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 22.60 кв.м, с начална тръжна
цена 239,79 лева месечно и 20 % ДДС.

Имотът се намира в масивна едноетажна сграда Хали – публична общинска
собственост, актувана с АОС № 4384/24.07.2009 година.

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

действия по изпълнение на решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се във
фоайето на I-ви етаж в сграда с идентификатор 72624.623.617 /Корпус III/ на ул.
„Независимост” № 7 /южен вход/ в град Добрич, за монтаж на автомат за топли
напитки.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 8:

1. 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, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се
проведе търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост:

– Част от фоайе на I-ви етаж в сграда с идентификатор 72624.623.617 /Корпус
III/ на ул. „Независимост” № 7 /южен вход/, за монтиране на автомат за топли напитки,
площ 2.5 кв.м, с начална тръжна цена 99.22 лева месечно и 20% ДДС.

Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
Имотът е актуван с АОС № 755 от 22.07.1998 година.
Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – точка 13,
актуализирана със Заповед № 65/23.01.2013 година на Кмета на Община град Добрич.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на помещение за офис в сграда по ул. „Независимост” № 7б на
Сдружение „ЕКИП КОНСУЛТ”, град Балчик.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 9:

1. Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14,
ал.6 от ЗОС и чл.22, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за
отдаване под наем на помещение № 1 на ет. 3 в сграда с идентификатор
72624.623.4435.1 на ул. „Независимост” № 7б, площ 15.50 кв.м, месечен наем 22.79
лева и 20 % ДДС на Сдружение „ЕКИП КОНСУЛТ”, за офис, за срок от 10/десет/
години.

Имотът е актуван с АОС № 2437 от 01.04.2004 година.
Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, актуализирана със
Заповед № 65/23.01.2013 година на Кмета на Община град Добрич.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ
павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се по бул. „Трети март” в
град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 10:

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 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 част от имот - публична общинска
собственост:

- Павилион - част от спирка на градски транспорт по бул. „Трети март”, до
Летен театър в УПИ I, кв.816 на ЦГЧ град Добрич, с площ 4 кв.м – отдава се за
търговия, с начална тръжна цена 24.72 лева месечно и 20% ДДС.

Срок за отдаване под наем – 1/една/ година.
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 изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 28; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 8.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост – помещение в АЕМО
„Стария Добрич”, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 11:
I. Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8,

ал.9, т.2 от ЗОС допълва в раздел ІІ, т.2 (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 публична общинска собственост:
„Дърводелска работилница” в АЕМО „Стария Добрич”, актуван с АОС № 2157 от
23.04.2003 година.

ІІ. 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 (НРПУРОИ):

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на имот - публична общинска собственост, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”,
град Добрич, представляващ помещение с площ 99,00 кв.м. Отдава се за изработване на
национални костюми, с начална тръжна цена 163,35 лева и 20 % ДДС на месец,
определена съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ.

Имотът е актуван с АОС № 2157 от 23.04.2003 година.
Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона

действия по изпълнение на решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на
територията на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 12:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1 т. 23 и ал. 2 от  ЗМСМА
и  във връзка с чл. 24а, ал. 11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози:

1. Определя минимални цени за таксиметров  превоз  на пътници на територията
на Община град Добрич, за един километър пробег, по съответната тарифа  както
следва:

 Дневна тарифа - цена за 1 км пробег – 0.75 лева
 Нощна тарифа - цена за 1 км пробег – 0.85 лева

2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията
на Община град Добрич, за един километър пробег, по съответната тарифа  както
следва:

 Дневна тарифа - цена за 1 км пробег – 1.20 лева
 Нощна тарифа - цена за 1 км пробег – 1.30 лева

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 33; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Промяна в състава на комисията по Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 13:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с т.2 от раздел VІ от
Реда и условията за финансиране на граждански инициативи в полза на местната
общност от бюджета на Община град Добрич, избира за член на Комисията по
Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от
бюджета на Община град Добрич на мястото на г-жа Даниела Димитрова – г-жа Петя
Обретенова.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Промяна в състава на Комисията по предложенията за именуване и преименуване на
улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 14:

(изм. с решение № 30-13 от 30.01.2018 г. на Общински съвет град Добрич)

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА:
Променя състава на Комисията по предложенията за именуване и преименуване

на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско
значение, определен с Решение № 3-15 от 15.12.2015 година, както следва:

1. Определя следните свои представители в Комисията на мястото на Даниела
Димитрова и на Йордан Йорданов:

1.1. д-р Добрин Добрев
1.2. г-н Тихомир Маринов

2. Избира представител на общинска администрация за член на Комисията - Ася
Кръчмарова – директор на дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на
населението” (на мястото на Ценка Костова).

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 33; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!



Снел преписа:
(Анжелика Николова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на нежилищен имот - самостоятелен обект, в сграда с
идентификатор 72624.607.998.1.13 по КККР на град Добрич, с предназначение: за офис,
находящ се на бул. „Добруджа” № 32, по реда на ЗОС.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 15:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8,
ал.9, т.2 от ЗОС допълва  годишната програма за управление и разпореждане с имотите
- общинска собственост за 2017 година, в част II. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА
ПРОГРАМАТА към т.5. ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ се създава
нова подточка 5.5. Продажба на нежилищни имоти. Същата се допълва със следния
имот:

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.1.13 по КККР на
град Добрич, с предназначение: за офис, със застроена площ 89.80 кв.м.
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 предложената начална тръжна цена на следния имот:

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.1.13 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич,  одобрени със Заповед
РД-18-15/12.05.2005 година на Изпълнителния директор на АГКК със застроена площ
89.80 (осемдесет и девет цяло и осем десети) кв.м, прилежащи части: 7.64 (седем цяло
шестдесет и четири стотни) кв.м от общ коридор и 2.539 % (две цяло петстотин
тридесет и девет хилядни) идеални части от общите части на сградата с идентификатор
72624.607.998.1 по КККР на град Добрич, с предназначение: за офис, находящ се на
трети етаж в сграда № 1, бул. „Добруджа” № 32, разположена в поземлен имот с
идентификатор 72624.607.998 по КККР на град Добрич, актуван с АОС
№5313/10.07.2017 година, вписан под номер  № 51, том XIV, вх.рег. № 6673 от



14.07.2017 година и начална тръжна цена 98 000 (деветдесет и осем хиляди) лева, без
включен ДДС.

Данъчната оценка на самостоятелния обект, с предназначение: за офис, е
38 508.80 (тридесет и осем хиляди петстотин и осем и 0.80) лева.

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.

4. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона действия по
изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 31; „ПРОТИВ” - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.

16.1. Приемане на декларация във връзка с обществени обсъждания по доклад за
ОВОС на фирма „РУСГЕОКОМ БГ” АД, касаещи находище Спасово, блок Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 16.1.:

Общински съвет Добрич приема декларация във връзка с проведените
обществени обсъждания по доклада за ОВОС на фирма „РУСГЕОКОМ БГ” АД,
касаещи находище Спасово, блок Добрич, съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 32; „ПРОТИВ” - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:



(Анжелика Николова)

Приложение 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Ние, Общинските съветници от град Добрич, категорично не подкрепяме
реализацията на инвестиционното предложение на фирма „РУСГЕОКОМ БГ” АД,
касаещи находище Спасово, блок Добрич и считаме, че ще повлияе изключително
негативно на земеделието в региона. Това ще доведе до постепенно спадане на
добивите от най-плодородните почви в цяла България, ще замърси източниците на
питейна вода и ще доведе до много други непредвидими последици.

Имайки предвид огромния риск, който крие реализацията на инвестиционното
предложение и оскъдната информация за неговата реализация, ние се обявяваме против
тази неприсъща, вредна и с нищо не допринасяща за развитието на региона дейност!

Ние сме длъжни и пред бъдещите поколения да запазим Добруджа като
плодородна и изключително уникална със своите природни дадености земя!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.

16.2. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет
(МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Виктория Димитрова Георгиева.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 16.2.:

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 Виктория Димитрова
Георгиева.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!



Снел преписа:
(Анжелика Николова)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 27/31 октомври 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 27

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 октомври 2017 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.

16.3. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет
(МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Серджихан Невент Исмаил.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 27 – 16.3.:

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 Серджихан Невент
Исмаил.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!



Снел преписа:
(Анжелика Николова)


