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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 29/19 декември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2017 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Актуализация на бюджета за 2017 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 29 – 1:

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 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на  866 015 лева, съгласно Приложение № 1.
1.2. По разходите  в размер на  866 015 лева, съгласно Приложение № 2.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да отрази промените по
съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 34; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

в лева
П Р И Х О Д И

§ Наименование на параграфа

Държавни
дейности

Местни
дейности Общо

увеличение увеличение увеличение

13-03 Данък върху превозните средства 275 000 275 000

24-05 Приходи от наеми на имущество 300 000 300 000

27-10 Общински такси за технически услуги 20 000 20 000

28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 100 000 100 000

36-11 Получени застрахователни обезщетения за ДМА 1 015 1 015

40-22 Постъпления от продажба на сгради 95 000 95 000

40-40 Постъпления от продажба на земя 75 000 75 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ 1 015 865 000 866 015



Приложение № 2
в лева

Р А З Х О Д И

§ Наименование на параграфа

Държавни
дейности

Местни
дейности Общо

увеличение увеличение увеличение

Функция „Общи държавни служби”

Дейност  122 „Общинска администрация"

10-20 Външни услуги 18 000 18 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 18 000 18 000

Дейност  123 „Общински съвет”

02-02 Други възнаграждения за персонала по извънтрудови
правоотношения

49 000 49 000

05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО 3 500 3 500

05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател 2 000 2 000

05-80
Вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодател

500 500

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 55 000 55 000

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 0 73 000 73 000

Функция „Образование”

Дейност  311 „Детски градини” - Дирекция „Хуманитарни дейности”

10-11 Храна 200 000 200 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 200 000 200 000

Дейност  322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” - ОУ „Хан Аспарух”

10-30 Текущ ремонт 572 572

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 572 0 572

Дейност  322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” - ЕГ „Гео Милев”

10-30 Текущ ремонт 443 443
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 443 0 443

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 1 015 200 000 201 015

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Дейност 619 „Други дейности по жил. строителство, благоустройството и регионалното развитие”

10-20 Външни услуги 110 000 110 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 110 000
110 000



ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 0 110 000 110 000

Функция „Икономически дейности и услуги”

Дейност 898 „Други дейности по икономиката”

10-92
Договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и
разноски

381 000 381 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 381 000
381 000

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 0 381 000 381 000

Функция „Икономически дейности и услуги”

Дейност 910 „Разходи за лихви”

29-91 Други разходи за лихви към местни лица 101 000 101 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 101 000 101 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 0 101 000 101 000

ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 015 865 000 866 015



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 29/19 декември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2017 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването,
обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на
териториите за обществено ползване за 2018 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 29 – 2:

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, приема
План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за
обществено ползване за 2018 година в размер на 9 323 400 (девет милиона триста
двадесет и три хиляди и четиристотин) лева, както следва:

I. Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи
и други. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им – 3 240 000 лева годишен
размер на разходите за 2018 година с ДДС;

II. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление
на отпадъците – 4 619 662 лева годишен размер на разходите за 2018 година с
ДДС, в т.ч. 2 814 482 лева за Община град Добрич;



III. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване -
1 463 738 лева годишен размер на разходите за 2018 година с ДДС.

Обща сума на планираните разходи с ДДС: 9 323 400 лева, в това число 7 518 220
лева за Община град Добрич.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 29/19 декември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2017 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Промяна на целта на средства от дългосрочен дълг, съгласно решение 16-7 от
31.01.2017 година,  от „Изграждане на система за видеонаблюдение – до 600 000 лева“
на „Инфраструктура - реконструкция  на тротоари – до 600 000 лева“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 29 – 3:
(изм. с решение № 35-22 от 26.06.2018 г. на Общински съвет град Добрич)

На основание чл. 21, ал.1, т.10, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет град Добрич дава съгласие:

1. В т.1 от  Решение № 16-7 от 31.01.2017 година на Общински съвет град Добрич,
текстът „Изграждане на система за видеонаблюдение – до 600 000 лева“  да се
промени на „Инфраструктура - реконструкция  на тротоари – до 600 000 лева“;

2. В т.2 от  Решение № 16-7 от 31.01.2017 година на Общински съвет град Добрич,
текстът „Кредитните средства в размер до 600 000 лева за изграждане на
инфраструктура и система за видеонаблюдение и до 400 000 лева за
конструктивно укрепване на детски градини по проекти, да се усвояват след
приемане на конкретните проекти от Общински съвет“ да се промени на
„Кредитните средства в размер до 600 000 лева за изграждане на
инфраструктура - реконструкция на тротоари да се усвояват след актуализация
на Програмата за капиталови разходи по обекти и до 400 000 лева за
конструктивно укрепване на детски градини по проекти, да се усвояват след
приемане на конкретните проекти от Общински съвет“.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 34; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4.

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 29/19 декември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2017 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план
(ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.207.33 (селскостопански път, общински),
72624.207.34 (друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение -
общински), 72624.218.34 (път от републиканската пътна мрежа - държавен),
72624,280.675 (земеделски - общински), 72624.280.701 (ведомствен път - общински) и
72624.619.410 (за кръстовище - урбанизиран, общински) за обект: Електрозахранване
на стопанска постройка по чл. 56 от ЗУТ в ПИ 72624.207.37 за „ПСД- обработка (без
рязане) и продажба на дървен материал“ в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 29 – 4:

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

- Дава предварително съгласие за провеждане на трасе през общинските
Поземлени имоти (ПИ) 72624.207.33 (селскостопански път), 72624.207.34 (друг вид
поземлен имот, без определено стопанско предназначение), 72624,280.675
(земеделски), 72624.280.701 (ведомствен път) ) и 72624.619.410 (за кръстовище);

- Разрешава изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен
план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.207.33 (селскостопански път -
общински), 72624.207.34 (друг вид поземлен имот, без определено стопанско
предназначение - общински), 72624.218.34 (път от републиканската пътна мрежа -
държавен), 72624,280.675 (земеделски - общински), 72624.280.701 (ведомствен път) и
72624.619.410 (за кръстовище - общински урбанизиран) за обект: Електрозахранване на
стопанска постройка по чл. 56 от ЗУТ в ПИ 72624.207.37 - урбанизирана територия
(„ПСД - обработка (без рязане и продажба на дървен материал”) в землището на град
Добрич.



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 на PDF формат.

Да се представят становища от „ВиК Добрич” АД, и Агенция пътна
инфраструктура, при внасяне на ПУП-ПП за процедиране и одобряване.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 29/19 декември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2017 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне на представител на Община град Добрич в комисията за изработване на
Областна здравна карта.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 29 – 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.
29, ал. 3 и 4 от Закона за лечебните заведения, определя за представител на Община град
Добрич в комисията за изработване на Областна здравна карта д-р ЕМИЛИЯ БАЕВА –
заместник-кмет „Хуманитарни дейности“.

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 29/19 декември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2017 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Организиране на дейности по кариерно ориентиране към Център за подкрепа за
личностно развитие.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 29 – 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 49, ал.6 и чл. 310, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното
образование:

1. Дава съгласие за иницииране на процедура за промяна на съществуващия ЦПЛР
– Ученическо общежитие, на основание чл. 310, ал.5 във връзка с чл. 311, ал.5 от
Закона за предучилищно и училищно образование, свързана с предмета на
дейност – допълване на дейността му, като осъществява и дейност - кариерно
ориентиране и консултиране на основание чл. 49, ал.1, т.2 и ал.6 от Закона за
предучилищно и училищно образование.

2. Определя численост на персонала в ЦПЛР – Ученическо общежитие,
осъществяващ  дейност кариерно ориентиране и консултиране – трима кариерни
консултанти, извършвали дейността в ЦКО – Добрич.

3. Цялостното обзавеждане и оборудване на ЦКО – Добрич да се прехвърли в
собственост на ЦПЛР – Ученическо общежитие.

4. Определя като административен адрес на ЦПЛР– Ученическо общежитие, ул.
„Кокиче” № 23. Дейностите по кариерно ориентиране и консултиране ще се
реализират в предоставените от Община град Добрич помещения на адрес: град
Добрич, ул. „Независимост” № 7, ет. 12.



5. При осигуреност на 80% от издръжката на ЦПЛР – Ученическо общежитие, за
осъществяване на дейност кариерно ориентиране и консултиране, на основание
чл. 49, ал.1, т.2,  Община град Добрич да осигури дофинансиране от 20%.

6. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно
закона действия по изпълнение на решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 29/19 декември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2017 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: Удължаване
на гараж в УПИ IV - 91 в кв. 31 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Балик- Йовково”- Юг на
град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 29 – 7:

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  Програмата за управление и разпореждане с
имотите, общинска собственост в част II. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА
ПРОГРАМАТА, към т.4. Учредяване право на строеж се създава нова подточка 4.1
Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване със следния имот:

- УПИ IV- 91 в кв. 31 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Балик- Йовково”- Юг,
представляващ поземлен имот № 72624.619.37 по КККР на град Добрич, с площ 460.00
кв.м, отреден за жилищно строителство.

2.  На основание   чл. 21,  ал.1,  т.8   от   ЗМСМА,   чл. 38,   ал.2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се учреди на
Златин Йорданов Златев с постоянен адрес: град Добрич, ул. „Бойчо Огнянов” № 12,
чрез пълномощник Йордан Златев Митев, съгласно пълномощно с рег. №
4142/27.04.2017 година - за удостоверяване на подписите от нотариус Юлиян
Димитров, вписан в Регистъра на Нотариалната камара под номер № 160, с район на
действие Районен съд - град Добрич, безсрочно, възмездно право на пристрояване
върху 13.26 (тринадесет и 0.26) кв.м в общински имот 72624.619.37 по КККР на град
Добрич, идентичен с УПИ IV - 91 в кв. 31 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Балик-
Йовково”- Юг на град Добрич, находящ се  на ул. „Бойчо Огнянов” № 12, актуван с
АОС № 5329/17.10.2017 година, вписан под № 185, том XXI, вх. регистър №
9789/20.10.2017 година и акт за поправка АОС №5333/24.10.2017 година, вписан под
номер № 93, том XXII, вх.рег. № 10019/26.10.2017 година към собствения му гараж -
сграда с идентификатор 72624.619.37.5 по КККР на град Добрич, по одобрен
инвестиционен проект, за сумата от 638.00 (шестстотин тридесет и осем) лева.



Данъчната оценка на правото на пристрояване върху 13.26 (тринадесет и 0.26)
кв.м е 574.50 (петстотин седемдесет и четири и 0.50) лева.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 27; „ПРОТИВ” - 1; „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 29/19 декември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2017 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – помещения и
оборудване в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5
(бивша стоматологична поликлиника).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 29 – 8:

І. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал.1 и ал.2 и чл. 104 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части
от имот, публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на
ул. Димитър Петков № 5 (бивша стоматологична поликлиника) за срок от 10 /десет/
години, за следните:

1. Кабинет 101 /Помещение за рентген/ с обща площ 43,19 кв.м, с начална
конкурсна цена 235,87 лева месечно и 20 % ДДС;

2. Кабинет 205 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

3. Кабинет 206 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС;

4. Кабинет 207 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

5. Кабинет 208 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

6. Кабинет 211 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

7. Кабинет 213 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

8. Кабинет 215 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

9. Кабинет 216 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 25,00 лева и 20 % ДДС;

10. Кабинет 217 с площ 15,00 кв.м, с начална конкурсна цена 132,30 лева
месечно и 20 % ДДС;

11. Кабинет 218 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

12. Кабинет 219 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;



13. Кабинет 240 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС;

14. Кабинет 301 с обща площ 32,00 кв.м, с начална конкурсна цена 282,24 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

15. Кабинет 303 с площ 16,25 кв.м, с начална конкурсна цена 143,33 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

16. Кабинет 304 с площ 16,00 кв.м, с начална конкурсна цена 141,12 лева
месечно и 20 % ДДС;

17. Кабинет 305 с площ 15,65 кв.м, с начална конкурсна цена 138,03 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

18. Кабинет 311 с площ 15,00 кв.м, с начална конкурсна цена 132,30 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

19. Кабинет 314 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

20. Кабинет 315 с площ 16,25 кв.м, с начална конкурсна цена 143,33 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

21. Кабинет 317 с площ 16,00 кв.м, с начална конкурсна цена 141,12 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

22. Кабинет 318 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

23. Кабинет 319 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

24. Кабинет 320 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС;

25. Кабинет 321 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

26. Кабинет 322 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС, както и месечна цена за оборудване 40,00 лева и 20 % ДДС;

27. Кабинет 324 с площ 15,50 кв.м, с начална конкурсна цена 136,71 лева
месечно и 20 % ДДС;

28. Кабинет 400 с площ 13,79 кв.м, с начална конкурсна цена 121,63 лева
месечно и 20 % ДДС;

29. Кабинет 408 с обща площ 40,04 кв.м, с начална конкурсна цена 222,28 лева
месечно и 20 % ДДС;

30. Кабинет 410 с обща площ 28,63 кв.м, с начална конкурсна цена 154,02 лева
месечно и 20 % ДДС;

31. Кабинет 413 с обща площ 31,00 кв.м, с начална конкурсна цена 168,64 лева
месечно и 20 % ДДС;

32. Кабинет 414 с обща площ 31,00 кв.м, с начална конкурсна цена 168,64 лева
месечно и 20 % ДДС.

Цените на всички кабинети са определени, съгласно Приложение № 1, т.1
(ПОМЕЩЕНИЯ) към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество за лекарски, стоматологични кабинети с наемна базисна цена 8.82
лева/кв.м/месец без ДДС.

Изключение правят кабинетите 101 (помещение за рентген), 408, 410, 413 и 414.
Всички те се състоят от две и повече помещения. За тях базисната наемна цена е
определена като за основното помещение е изчислено по цена за лекарски,
стоматологични кабинети 8.82 лева/кв.м/месец без ДДС, а допълнителното помещение
по цена за услуги 2.06 лева/кв.м/месец без ДДС.



Месечната наемна цена на оборудване е определена въз основа на експертна
оценка на инж. Иван Колев от 08 декември 2017 година.

Вещото лице – оценител е определило долупосочените наемни цени за месец,
както следва:

- Стоматологичен стол - 15.00 лева
- Стоматологична машина – 25.00 лева
- Стерилизатор – 10.00 лева
- Сгъстен въздух (компресор) - 8.00 лева

Месечната наемна цена за оборудване е точна фиксирана стойност. Тя е
начислена само в кабинетите, където такова е налично и ще бъде използвано по време
на наемното отношение.

ІІ. Общински съвет град Добрич приема:
2.1 Следните задължителни условия за участие:

Кандидатите да са:
2.1.1 Физически лица – лекари по дентална медицина (стоматолози) или

зъботехници, регистрирани в Българския зъботехнически съюз или рентгенолози с
лиценз, издаден от Агенция за ядрено регулиране за работа с източници на йонизиращи
лъчения или психолози или

2.1.2 Еднолични търговци, регистрирани от лекари по дентална медицина
или търговски дружества, чийто едноличен собственик/съдружници и управител е
лекар по дентална медицина или зъботехник; търговски дружества – самостоятелни
медико-диагностични лаборатории или самостоятелни медико-технически
лаборатории.

2.2.Следните критерии за избор на наемател и условия за участие:
2.2.1. Наемна, конкурсна цена не по-ниска от началната с тежест 20 %.
2.2.2. Продължителност на практиката по обслужване на населението с

тежест 20 %.
2.2.3. Продължителност на практиката в имота, предмет на конкурса

минимум 3 години с тежест 60 %.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши 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 29/19 декември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2017 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Протичане и приключване на ликвидацията на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 29 – 9:

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 266, ал.2 от Търговския закон
и чл. 15, ал.2, т.3 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, Общински съвет град Добрич взема решение за удължаване срока на ликвидация
на „Комуналефект” ЕООД до края на 2018 година.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 29/19 декември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2017 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение на Решение № 28-12 от 28.11.2017 година, на Общински
съвет град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 29 – 10:

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

1. Приема изменение към Решение № 28-12 от 28.11.2017 година,  съгласно
Приложение 1.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

Критерии за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен
превоз по Общинската транспортна схема на Община град Добрич

§ 1. В Раздел 3, т.2 се прави следното изменение:

т.2 се изменя така:
„Всички хора с увреждания, с определена трайна намалена работоспособност над

50 %, както и техните придружители (когато имат право на такива), с постоянен адрес
на територията на Община град Добрич, които са членове на сдруженията от т.1.“



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 29/19 декември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 29

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 декември 2017 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град
Добрич и на Постоянните комисии през 2018 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 29 – 11:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 24, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация:

1. Приема календарен график за провеждане на своите редовни заседания през
2018 година, съгласно Приложение № 1.

2. Приема календарен график за провеждане заседанията на Постоянните комисии
през 2018 година, съгласно Приложение № 2.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение № 1

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за провеждане заседания
на Общински съвет град Добрич

през 2018 година

МЕСЕЦ ДАТА

ЯНУАРИ 30
ФЕВРУАРИ 27

МАРТ 27
АПРИЛ 24

МАЙ 29
ЮНИ 26
ЮЛИ 31

АВГУСТ отпуск
СЕПТЕМВРИ 18/25
ОКТОМВРИ 30
НОЕМВРИ 27

ДЕКЕМВРИ 18



Приложение № 2

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
при ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

град ДОБРИЧ
през 2018 година

м. І м. ІІ м. ІІІ м. ІV м. V м. VІ м. VІІ м. ІХ м. Х м. ХІ м. ХІІ
дата
час

дата
час

дата
час

дата
час

дата
час

дата
час

дата
час

дата
час

дата
час

дата
час

дата
час

ПК „ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ”
26.01.18
14.30 ч.

23.02.18
14.30 ч.

23.03.18
14.30 ч.

20.04.18
14.30 ч.

25.05.18
14.30 ч.

22.06.18
14.30 ч.

27.07.18
14.30 ч.

14.09.18
14.30 ч.

26.10.18
14.30 ч.

23.11.18
14.30 ч.

14.12.18
14.30 ч.

ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО”
25.01.18
15.30 ч.

22.02.18
15.30 ч.

22.03.18
15.30 ч.

19.04.18
15.30 ч.

21.05.18
15.30 ч.

21.06.18
15.30 ч.

26.07.18
15.30 ч.

13.09.18
15.30 ч.

25.10.18
15.30 ч.

22.11.18
15.30 ч.

13.12.18
15.30 ч.

ПК „ПРОМИШЛЕНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ”
24.01.18
15.00 ч.

21.02.18
15.00 ч.

21.03.18
15.00 ч.

18.04.18
15.00 ч.

23.05.18
15.00 ч.

20.06.18
15.00 ч.

25.07.18
15.00 ч.

12.09.18
15.00 ч.

24.10.18
15.00 ч.

21.11.18
15.00 ч.

12.12.18
15.00 ч.

ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА”
26.01.18
10.00 ч.

23.02.18
10.00 ч.

23.03.18
10.00 ч.

20.04.18
10.00 ч.

25.05.18
10.00 ч.

22.06.18
10.00 ч.

27.07.18
10.00 ч.

14.09.18
10.00 ч.

26.10.18
10.00 ч.

23.11.18
10.00 ч.

14.12.18
10.00 ч.



ПК „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ”
23.01.18
16.00 ч.

20.02.18
16.00 ч.

20.03.18
16.00 ч.

17.04.18
16.00 ч.

22.05.18
16.00 ч.

19.06.18
16.00 ч.

24.07.18
16.00 ч.

11.09.18
16.00 ч.

23.10.18
16.00 ч.

20.11.18
16.00 ч.

11.12.18
16.00 ч.

ПК „ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ”
24.01.18
14.00 ч.

21.02.18
14.00 ч.

21.03.18
14.00 ч.

18.04.18
14.00 ч.

23.05.18
14.00 ч.

20.06.18
14.00 ч.

25.07.18
14.00 ч.

12.09.18
14.00 ч.

24.10.18
14.00 ч.

21.11.18
14.00 ч.

12.12.18
14.00 ч.

ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ”
23.01.18
15.30 ч.

20.02.18
15.30 ч.

20.03.18
15.30 ч.

17.04.18
15.30 ч.

22.05.18
15.30 ч.

19.06.18
15.30 ч.

24.07.18
15.30 ч.

11.09.18
15.30 ч.

23.10.18
15.30 ч.

20.11.18
15.30 ч.

11.12.18
15.30 ч.

ПК „ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЯ”
23.01.18
14.00 ч.

20.02.18
14.00 ч.

20.03.18
14.00 ч.

17.04.18
14.00 ч.

22.05.18
14.00 ч.

19.06.18
14.00 ч.

24.07.18
14.00 ч.

11.09.18
14.00 ч.

23.10.18
14.00 ч.

20.11.18
14.00 ч.

11.12.18
14.00 ч.

ПК „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА”
26.01.18
13.00 ч.

23.02.18
13.00 ч.

23.03.18
13.00 ч.

20.04.18
13.00 ч.

25.05.18
13.00 ч.

22.06.18
13.00 ч.

27.07.18
13.00 ч.

14.09.18
13.00 ч.

26.10.18
13.00 ч.

23.11.18
13.00 ч.

14.12.18
13.00 ч.

ПК „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ,  ПРИВАТИЗАЦИЯ,
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН И СЛЕДКОНЦЕСИОНЕН КОНТРОЛ”

24.01.18
16.00 ч.

21.02.18
16.00 ч.

21.03.18
16.00 ч.

18.04.18
16.00 ч.

23.05.18
16.00 ч.

20.06.18
16.00 ч.

25.07.18
16.00 ч.

12.09.18
16.00 ч.

24.10.18
16.00 ч.

21.11.18
16.00 ч.

12.12.18
16.00 ч.

ПК „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”
23.01.18
15.00 ч.

20.02.18
15.00 ч.

20.03.18
15.00 ч.

17.04.18
15.00 ч.

22.05.18
15.00 ч.

19.06.18
15.00 ч.

24.07.18
15.00 ч.

11.09.18
15.00 ч.

23.10.18
15.00 ч.

20.11.18
15.00 ч.

11.12.18
15.00 ч.



ПК „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ  И
ПРОЕКТИ”

25.01.18
10.30 ч.

22.02.18
10.30 ч.

22.03.18
10.30 ч.

19.04.18
10.30 ч.

21.05.18
10.30 ч.

21.06.18
10.30 ч.

26.07.18
10.30 ч.

13.09.18
10.30 ч.

25.10.18
10.30 ч.

22.11.18
10.30 ч.

13.12.18
10.30 ч.

ПК „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЕТИКА”
26.01.18
14.00 ч.

23.02.18
14.00 ч.

23.03.18
14.00 ч.

20.04.18
14.00 ч.

25.05.18
14.00 ч.

22.06.18
14.00 ч.

27.07.18
14.00 ч.

14.09.18
14.00 ч.

26.10.18
14.00 ч.

23.11.18
14.00 ч.

14.12.18
14.00 ч.


