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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 82, ал.1 от
Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община град Добрич, както следва:

§ 1. В Чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 2 се отменя:
2. Ал. 3 се изменя така:
„3. Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения

за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на
програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.“

3. Създават се ал. 4, ал. 5 и ал. 6:
„4. Не се допуска поемането на ангажименти за разходи, ако общината не е

привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие
с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗПФ.“

„5. Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или
поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако
планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.“

„6. Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на
годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година,
ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5
на сто от отчетените разходи.“



§ 2. В Чл. 19 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„1. Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения между

общинските бюджети и централния бюджет се приема със закона за държавния бюджет
за съответната година.“

2. Ал. 2 се изменя така:
„2. Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по

реда ЗПФ от съответния орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на
делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни
показатели за финансиране на съответната дейност по бюджета на общината
включително за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на
първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет с централния бюджет,
при изпълнение на области на политики, проекти, програми и възлагане на дейности.“

§ 3. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка „б“ се изменя така: „местни дейности – обща изравнителна

субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища“
2. Точка „г“ се изменя така: „други целеви разходи, включително за местни

дейности“

§ 4. Чл. 26, ал. 1, т. 1 се изменя така: „одобрената от Министерския съвет
средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на основните бюджетни
взаимоотношения на централния бюджет с общините, както и одобрената бюджетна
прогноза на общината.“

§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 2 се изменя така:
„2. Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени

приходи, обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и
снегопочистване на общински пътища.“

2. Ал. 4, т. 3 се изменя така:
„т. 3. общата изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на
общински пътища“

§ 6. В Чл. 30, ал. 4 се прави следното изменение: думите „два местни
ежедневника“  се заменят с думите „един местен или регионален вестник“

§ 7. Чл. 34, ал. 3, т. 6 се изменя така: „разчетите за финансиране на капиталови
разходи, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи,
определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за
строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални
дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за
съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи“

§ 8. Текста „Раздел VII Изпълнение на общинския бюджет” се изменя така:
„Раздел VIII Изпълнение на общинския бюджет”

§ 9. Текста „Раздел VII „а“ Финансови затруднения и процедура по финансово
оздравяване” се изменя така: „Раздел VIII „a” Финансови затруднения и процедура по
финансово оздравяване”



§ 10. Текста „Раздел VIII Текущо наблюдение и отчитане на общинския бюджет“
се изменя така: „Раздел IX Текущо наблюдение и отчитане на общинския бюджет“

§ 11. Текста „Раздел VIII Годишен отчет на общинския бюджет“ се изменя така:
“Раздел X „Годишен отчет на общинския бюджет“

§ 12. Текста „Раздел IX Ред за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на
разчетите за сметките за средства от Европейския съюз“ се изменя така: „Раздел XI Ред
за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от
Европейския съюз“

§ 13. Наредбата за изменение и допълнение на за условията и реда за съставяне
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич влиза в сила от датата на
обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната
организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община
град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал. 3 от
Закона за общинския дълг и чл.76, ал.3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния
кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната
организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община
град Добрич, както следва:

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „гражданите на Община град Добрич” се заменят с „местната

общност”
2. Точка 5 се изменя така:
„5. финансиране на общински проекти за концесии за строителство или

концесии за услуги с плащания от концедента“
3. Създават се т.7, т.8 и т.9 :
„7. финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2,

т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело
и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент № 1303/2013", от
финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в
България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и
недискриминационна процедура”



„8. разплащане на просрочени задължения”
„9. осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за

сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси”

§ 2. В чл. 5, ал. 1 се създава т.6:
„6. проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от

Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на
финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна,
пропорционална и недискриминационна процедура”

§ 3. В  чл. 22, ал. 3 след  думата „финансова” се добавя  „или кредитна”

§ 4. В чл. 22 а, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за
общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по
смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита,
прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.”

§ 5. Чл. 23 се изменя така:
„Кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната

палата решението на Общински съвет по чл. 9, ал. 3 от ЗОД в 30-дневен от неговото
приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг. ”

§ 6. В чл. 24а накрая се поставя запетая и се добавя „както и за финансиране на
проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013
от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в
България” ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и
недискриминационна процедура.”

§ 7. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация
по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град
Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг
начин на територията на общината.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от
Закона за местните данъци и такси, чл. 11, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.
79 от Административнопроцесуалния кодекс:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич, както следва:

§ 1. В чл. 53, в частта Услуги предоставяни от ОП Обреден дом, се правят следните
изменения и допълнения:

1.Изменя се точка 20, в частта цена на услугата:

№ Услуга Мярка Цена без
ДДС

20. Ползване на хладилна камера (за 1 час) лв. 4,30

2. Създава се нова точка 22 със следния текст:
№ Услуга Мярка Цена без

ДДС

22. Ползване на зала за траурни церемонии (за 1 час) лв. 20,00



3. Досегашни точки от 22 до 44 включително, се изменят на точки 23 до 45.

§2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич, влиза в сила след публикуването й в печата или разгласяването й по друг
начин на територията на общината.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение №1

за 1 час
Разходи лева с ДДС

РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА 5,50
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 16,31
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНСКИ РАЗХОДИ 10% 2,19

общо разходи: 24,00

за 1 час
Разходи лева с ДДС

РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА 3,70
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 1,00
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНСКИ РАЗХОДИ 10% 0,46

общо разходи: 5,16



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията,
безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и
пешеходците на територията на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните
актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията,
безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и
пешеходците на територията на Община град Добрич, както следва:

§1. В чл. 4, ал. 3, т. 3, се правят следните изменения и допълнения: Премахва се
думата „жилищни“, която е пред думата „сгради“.

§2. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
Чл. 9 (1) „Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга в зони

„А“, „Б“, „В“ и булевардите, с изключение на кв. Рилци и организирани атракциони,
след съгласуване и разрешение от Община град Добрич.“

§3. В чл. 10, се правят следните изменения и допълнения: „ 5 тона“ се заменя с „12
тона“.

§4. В чл. 11, ал. 1, се правят следните изменения и допълнения:
Чл. 11 (1) „Забранява се движението на товарни автомобили с максимално

допустима маса над 12 т в зона „В” целогодишно, съобразно организацията на
движение в град Добрич.

§5.  В чл. 35, се правят следните изменения и допълнения:



1. В ал. 2 след досегашният текст се добавя следния текст: „При липса на достъп
от страната на водача (предвид начина на паркиране), скобата се поставя от другата
страна, при спазване на същите изисквания.“

2. В ал. 4 текстът се заменя с: „Правят се най-малко 5 (пет) броя фотоснимки за
констатиране на нарушението - преди и след блокиране на МПС, и снимки преди и след
преместването.“

3. В ал. 5 текстът се заменя с: „Забранява се освобождаването на скобата от други
лица, освен от упълномощените за това.“

4. В ал. 6 текстът се заменя с: „При повреждане на скобата в случаите на
предходната алинея или по друг начин, на извършителя се налага глоба, съгласно
Таблица – Приложение 12.“

5. Създава се ал. 7 с текст: „Освобождаване на автомобила се извършва след
заплащане на цената за паркиране и разходите по използването на техническото
средство, определени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги, извършвани от Община град Добрич.“

6. Създава се ал. 8 с текст: „Когато водача или собственика на МПС, не се яви до
три часа от поставянето на  скобата или до края на работното време на съответната
зона, МПС се репатрира до специализиран охраняем паркинг.“

§6. В чл. 38, ал. 2 след думата „уведомява“ се добавя „и оперативния дежурен в
Община град Добрич“.

§7. Чл. 39 се променя така:
Чл. 39 (1) Службата за контрол при Община град Добрич може да извършва

преместване на паркирано моторно превозно средство без знанието на неговия
собственик или на упълномощения от него водач, когато МПС е:

1. Паркирано в нарушение на ЗДвП на места, обозначени с неподвижен пътен
знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство,
както и в нарушение на Наредбите, приети от Общински съвет – гр. Добрич;

2. Спряно от движение и/или разкомплектовано, паркирано по улици, тротоари и
зелени площи;

3. Паркирано във втори ред спрямо другите паркирани автомобили;
4. Паркирано на кръстовище или на пешеходни пътеки и на разстояние по - малко

от 5 (пет) метра от тях;
5. Паркирано в зоната на изчакване при светлинно регулирани кръстовища;
6. Паркирано при вход или изход на гараж, паркинг, детски заведения, училища,

театри и др. места,  където е възможно да влизат или излизат ППС;
7. Паркирано в тунели, подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и

в участъци с ограничена видимост;
8. Паркирано в пешеходната зона;
9. Паркирано така, че спира или затруднява движението по улиците или

тротоарите;
10. Паркирано на спирките на превозните средства от редовните линии за

обществен превоз на пътници;
11. Паркирано на платното за движение и на тротоара непосредствено пред

входовете на сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
12. Паркирано в паркове, зони за отдих и  зелени площи;
13. Паркирано на места, определени за спиране на таксиметрови автомобили и на

обозначени паркоместа, заплатени за служебен абонамент;



14. Паркирано на места, определeни за паркиране на хора с трайни увреждания,
сигнализирани с необходимата маркировка;

15. При престояване на блокирано с техническо средство тип „скоба“ МПС,
паркирано в зоната за кратковременно паркиране повече от 3 (три) часа, както и след
изтичане на работното време на съответната зона, то може да бъде репатрирано от
мястото на паркирането по реда на чл. 168 от ЗДвП, като водачът или собственикът на
МПС, освен разноските по блокирането с техническо средство тип „скоба“, заплаща и
разноските по репатрирането и паркирането;

(2) Принудителното преместване на МПС се извършва от полицейски служител
от ОДМВР гр. Добрич и длъжностни лица от Община гр. Добрич, определени със
заповед на Кмета. За извършеното нарушение може да се съставя фиш, а при
оспорването му АУАН, съгласно Закона за движение по пътищата.

(3) Полицейският служител от екипа, извършил репатрирането уведомява 1-во
РУ при ОД на МВР - Добрич и дежурния по Община Добрич, че автомобилът е
преместен на определения паркинг.

(4) Принудително преместени автомобили се транспортират до паркинг,
определен със заповед на Кмета на Община Добрич.

(5) Заплащането на таксите (разноските) за отстранен автомобил, се извършва на
касата на паркинга, където е откаран репатрирания автомобил, за което се издава касов
бон.

(6) Напускане на паркинга се допуска, само след като водачът или собственикът
на автомобила е заплатил съответните такси за принудителното отстраняване,
задържане и отговорно пазене и след като представи документ за собственост или
регистрационен талон. Таксите са определени в Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич.

(7) Паркингът е охраняем и е на непрекъснат 24 часов работен ден, като престоят
на принудително отстранените МПС там се заплаща по 1 (един) лев за час престой.

§8. Чл. 40 се променя така:
Чл. 40. „Процесът на репатриране се преустановява, ако водачът на неправилно

паркираното МПС дойде на място, преди поставянето на четирите сапана (колана) на
репатратора. В този случай водачът заплаща 100 % от таксата за репатриране,
определената в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цените на услугите на територията на Община Добрич“.

§9. Чл. 41 се променя така:
Чл. 41. „Заплащането чрез кратко съобщение на мобилен оператор (SMS) на

цената за паркиране или поставянето на касов бон за паркиране в „синя зона“ в
автомобил, паркиран в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата
и на Правилника за прилагането му, както и на тази наредба, не отменя нарушението и
съответното за него наказание“.

§10. Чл. 42 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби:

§11. В чл. 57а, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения и допълнения: „За ползване
на карта за режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес е
20 % от стойността на определената цена по ал. 2.



§12. В чл. 57а, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения и допълнения: „За
отблокиране на принудително задържано МПС чрез използването на техническо
средство (скоба) – 20,00 лева“.

§13. В чл. 57а, ал. 1, т. 5 се правят следните изменения и допълнения: „За
освобождаване на принудително преместено поради неправилно паркиране превозно
средство – 50,00 лева, а когато преместването се преустанови на място - 50,00 лева“.

§14. В чл. 57а, ал. 1 се създава нова т. 7 със следното съдържание: „За престой на
паркинг на принудително отстранени МПС – по 1 (един) лев за всеки час престой“.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 34; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на
околната среда през 2017 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, приема Отчета за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската
програма за опазване на околната среда през 2017 година.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за управление на
отпадъците 2015-2020 г. и Актуализацията на програмата за намаляване нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества 2014-2017 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на
отпадъците и чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, приема Отчета за
изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за управление на
отпадъците и Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества през 2017
година.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за разкриване на Комплекс за социални услуги (КСУ) в Община град
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 7:

1. Общински съвет град Добрич, на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във
връзка с чл. 123, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, дава съгласие за разкриване на
Комплекс за социални услуги от 01.07.2018 г., с адрес за управление: гр. Добрич, ж.к.
„Балик – Йовково юг“ № 72 – 73, блок Б, обединяващ следните социални услуги:

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания-1 с
капацитет -14 места и адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик – Йовково юг“ № 72 – 73, блок А;

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания-2 с
капацитет- 14 места и адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик – Йовково юг“ № 72 – 73,блок Б;

- Център за настаняване от семеен тип за  младежи с увреждания-3 с капацитет
14 места и адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик – Йовково юг“ № 74 – 75, блок В;

- Център за настаняване от семеен тип за  младежи с увреждания-4 с капацитет
14 места и адрес: гр. Добрич, ж.к. „Балик – Йовково юг“ № 74 – 75, блок Г.

1.1. Директорът на горепосочените услуги става директор на КСУ.
1.2. Директорът на КСУ да изготви Правилник за устройството и дейността на

комплекса, както и да изготви и предложи за утвърждаване щатно разписание на
длъжностите в него.

1.3. Лицата, работещи в горепосочените услуги към момента на разкриване на
КСУ,  запазват трудовите си правоотношения съгласно чл. 123, ал. 1, т. 1 от Кодекса на
труда, които преминават към  Комплекс за социални услуги.

1.4. Административният и обслужващ персонал обслужва всички социални
услуги и е подчинен на директора на КСУ.

1.5. Предоставя сградите на горепосочените услуги, прилежащите им терени,
както и всичките им материални активи на КСУ.



1.6. Бюджетът на КСУ се формира от средствата по единните разходни
стандарти на горепосочените социални услуги – делегирани от държавата дейности, и
се разходва общо за дейността на комплекса.

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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година
ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.119 по КККР на град Добрич
за разширяване на Гробищен парк - град Добрич (мюсюлманска част).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 8:
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и

чл. 8, ал. 9, т. 4 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в част II. ОБХВАТ И
СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА, т. 8. Закупуване на имоти, със следния имот:

- поземлен имот с идентификатор 72624.433.119 по КККР на град Добрич,
земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе с площ 1 000 кв.м.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
34, ал. 2 от ЗОС, чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 6, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, дава съгласие Община град Добрич да закупи поземлен
имот с идентификатор 72624.433.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри
на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, представляващ земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе,
с площ 1 000 (хиляда) кв.м, собственост на наследниците на Димитър Тодоров Колев,
съгласно Решение на Поземлена комисия град Добрич № 72624 от 03.10.1994 г. по чл.
27 от ППЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи,
съгласно плана за земеразделяне в землището на град Добрич, като одобрява
предложената цена в размер на 4 000 (четири хиляди) лева за декар.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 37; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на
дървен материал за огрев.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 9:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 от ЗОС, чл. 36 , ал. 3, т. 1 и чл. 41, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба, чрез
публичен търг с тайно наддаване на дървен материал за огрев и одобрява предложената
начална тръжна цена.

Начална тръжна цена – 5214 лева без включено ДДС за цялото количество от
158 пространствени м3 (33,00 лева без включено ДДС на пространствен м3 ,  39.60 лева
на пространствен м3 с включено ДДС) или 6256,80 лева с включено ДДС за цялото
количество от 158 пространствени м3 .

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град
Добрич за ПИ 72624.87.6 (нов ПИ 72624.87.81) за промяна предназначението от
земеделски в за „Пп“ УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВИ
ДЕЙНОСТИ.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 10:

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, одобрява
частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град Добрич
за ПИ 72624.87.81, образуван от ПИ 72624.87.6 за промяна предназначението от
земеделски в за „Пп“ УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВИ
ДЕЙНОСТИ.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 39; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град
Добрич за ПИ 72624.87.6 (нов ПИ 72624.87.84) за промяна предназначението от
земеделски в за „Пп“ УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВИ
ДЕЙНОСТИ.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 11:

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл.103, ал. 4 от ЗУТ, одобрява
частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град Добрич
за ПИ 72624.87.84, образуван от ПИ 72624.87.6 в за „Пп“ УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА
ЗАПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 39; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.581 в местността Гаази баба в землището на
град Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 12:

I . Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план
– План на застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.581 в местността Гаази баба, в
землището на град Добрич за „Жилищно строителство“, с ново, ниско (Н до 7,00 м),
свободно застрояване с ограничителни линии на 7,0 м от границите към пътя и на
нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени
показатели: Плътност на застрояване до 40%, Кинт до 0,8 и Плътност на озеленяване
мин. 60%.

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 по изпълнение на решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година
ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на
Община (ОУПО) на град Добрич на ПИ 72624.497.76 за промяна предназначението от
земеделски в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВИ
ДЕЙНОСТИ ( „ПП“) и  проект на Подробен устройствен план – План за застрояване
(ПУП-ПЗ) на същия за промяна предназначението му за „ПСД“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 13:
(изм. с решение № 35-9 от 26.06.2018 г. на Общински съвет град Добрич)

I . Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.
124 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за частично изменение на
Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град Добрич на земеделския ПИ
72624.497.76 за промяна предназначението от земеделски в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА
ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ ( „ПП“) и  проект на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на същия за промяна
предназначението му за „ПСД“, с ново, ниско (Н до 7,00 м), свободно застрояване с
ограничителни линии на 25,0 м от пътното платно и на нормативно определените
отстояния от вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване
до 60%, Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване мин. 30%, съгласно приложена скица-
предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.

Да се представят становища от: „Електроразпределение – Север АД клон град
Добрич, ВиК АД град Добрич и РИОСВ – Варна, и проект за пътна връзка, съгласуван с
Агенция пътна инфраструктура, при внасянето на проектите ЧИ на ОУП и ПУП-ПЗ за
ПИ 72624.497.76 за процедиране и одобряване.

Същите да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид
върху технически носител, и копие за АГКК на хартиен носител и в цифров вид върху
технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствените планове и в PDF формат.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 14:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
42, ал. 2 от ЗОС, допълва списъка на жилищата за продажба с 36 броя апартаменти:

1. Ап. 29 в жк „Балик“, бл. 4, вх. Б, ет. 8
2. Ап. 4 в жк „Балик“, бл. 7, вх. Б, ет. 1
3. Ап. 31 в жк „Балик“, бл. 7, вх. В, ет. 8
4. Ап. 30 в жк „Балик“, бл. 13, вх. Б, ет. 8
5. Ап. 31 в жк „Балик“, бл. 13, вх. В, ет. 8
6. Ап. 13 в жк „Балик“, бл. 15, вх. А, ет. 4
7. Ап. 15 в жк „Балик“, бл. 16, вх. А, ет. 4
8. Ап. 20 в жк „Балик“, бл. 16, вх. Б, ет. 5
9. Ап. 1 в жк „Балик“, бл. 20, вх. Д, ет. 1
10. Ап. 7 в жк „Балик“, бл. 20, вх. Д, ет. 3
11. Ап. 9 в жк „Балик“, бл. 21, вх. В, ет. 4
12. Ап. 15 в жк „Балик“, бл. 21, вх. В, ет. 6
13. Ап. 18 в жк „Балик“, бл. 24, вх. Г, ет. 5
14. Ап. 12 в жк „Балик“, бл. 32, вх. Г, ет. 4
15. Ап. 4 в жк „Балик“, бл. 42, вх. А, ет. 2
16. Ап. 11 в жк „Балик“, бл. 44, вх. А, ет. 3
17. Ап. 1 в жк „Балик“, бл. 50, вх. Б, ет. 1
18. Ап. 1 в жк „Балик“, бл. 55, вх. Е, ет. 1
19. Ап. 18 по ул. „Боряна“, бл. 3, вх. В, ет. 6
20. Ап. 10 в жк „Дружба“, бл. 14, вх. Б, ет. 4
21. Ап. 21 в жк „Дружба“, бл.14, вх. Д, ет. 7
22. Ап. 2 в жк „Дружба“, бл. 15, вх. Д, ет. 1
23. Ап. 14 в жк „Дружба“, бл.20, вх. В, ет. 5
24. Ап. 20 в жк „Дружба“, бл. 20, вх. Г, ет. 7
25. Ап. 19 по ул. „Оп. Д. Ковачев“, бл.3, вх.А, ет.7
26. Ап. 24 в жк „Иглика“, бл. 2, вх. А, ет. 8



27. Ап. 14 в жк „Иглика“, бл. 3, вх. Г, ет. 5
28. Ап. 54 по бул. „Русия“, бл. 49, ет. 4
29. Ап. 102 по бул. „Русия“, бл. 51, ет. 15
30. Ап. 1 по ул. „Силистра“, № 53, вх.Д, ет.1
31. Ап. 4 в жк „Строител“, бл. 62, вх. Б, ет. 2
32. Ап.17 в жк „Строител“, бл. 63, вх.А, ет.6
33. Ап.17 в жк „Строител“, бл.64, вх.А, ет.6
34. Ап. 2 в жк „Хр. Ботев“, бл. 2, вх. В, ет.1
35. Ап. 2 в жк „Хр. Ботев“, бл. 6, вх. А, ет. 1
36. Ап. 24 в жк „Хр. Ботев“, бл. 9, вх.Б, ет.8

ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и
чл. 8, ал. 9 от ЗОС, допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост за 2018 година в част ІІ. Обхват и съдържание на Програмата, т.
6. Продажба на общински имоти, подточка 6.3. Продажба на жилищни имоти, със
следните имоти:

1. Ап. 29 в жк „Балик“, бл. 4, вх. Б, ет. 8
2. Ап. 4 в жк „Балик“, бл. 7, вх. Б, ет. 1
3. Ап. 31 в жк „Балик“, бл. 7, вх. В, ет. 8
4. Ап. 30 в жк „Балик“, бл. 13, вх. Б, ет. 8
5. Ап. 31 в жк „Балик“, бл. 13, вх. В, ет. 8
6. Ап. 13 в жк „Балик“, бл. 15, вх. А, ет. 4
7. Ап. 15 в жк „Балик“, бл. 16, вх. А, ет. 4
8. Ап. 20 в жк „Балик“, бл. 16, вх. Б, ет. 5
9. Ап. 1 в жк „Балик“, бл. 20, вх. Д, ет. 1
10. Ап. 7 в жк „Балик“, бл. 20, вх. Д, ет. 3
11. Ап. 9 в жк „Балик“, бл. 21, вх. В, ет. 4
12. Ап. 15 в жк „Балик“, бл. 21, вх. В, ет. 6
13. Ап. 18 в жк „Балик“, бл. 24, вх. Г, ет. 5
14. Ап. 12 в жк „Балик“, бл. 32, вх. Г, ет. 4
15. Ап. 4 в жк „Балик“, бл. 42, вх. А, ет. 2
16. Ап. 11 в жк „Балик“, бл. 44, вх. А, ет. 3
17. Ап. 1 в жк „Балик“, бл. 50, вх. Б, ет. 1
18. Ап. 1 в жк „Балик“, бл. 55, вх. Е, ет. 1
19. Ап. 18 по ул. „Боряна“, бл. 3, вх. В, ет. 6
20. Ап. 10 в жк „Дружба“, бл. 14, вх. Б, ет. 4
21. Ап. 21 в жк „Дружба“, бл.14, вх. Д, ет. 7
22. Ап. 2 в жк „Дружба“, бл. 15, вх. Д, ет. 1
23. Ап. 14 в жк „Дружба“, бл.20, вх. В, ет. 5
24. Ап. 20 в жк „Дружба“, бл. 20, вх. Г, ет. 7
25. Ап. 19 по ул. „Оп. Д. Ковачев“, бл.3, вх.А, ет.7
26. Ап. 24 в жк „Иглика“, бл. 2, вх. А, ет. 8
27. Ап. 14 в жк „Иглика“, бл. 3, вх. Г, ет. 5
28. Ап. 54 по бул. „Русия“, бл. 49, ет. 4
29. Ап. 102 по бул. „Русия“, бл. 51, ет. 15
30. Ап. 1 по ул. „Силистра“, № 53, вх.Д, ет.1
31. Ап. 4 в жк „Строител“, бл. 62, вх. Б, ет. 2
32. Ап.17 в жк „Строител“, бл. 63, вх.А, ет.6
33. Ап.17 в жк „Строител“, бл.64, вх.А, ет.6



34. Ап. 2 в жк „Хр. Ботев“, бл. 2, вх. В, ет.1
35. Ап. 2 в жк „Хр. Ботев“, бл. 6, вх. А, ет. 1
36. Ап. 24 в жк „Хр. Ботев“, бл. 9, вх.Б, ет.8

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 37; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 15:

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. 46, 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 № 7 със застроена площ 68,67 (шестдесет и осем цяло шестдесет и
седем стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.619.481.10.103 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка,
четири, осем, едно, точка, едно, нула, точка, едно, нула, три) по КККР на град Добрич,
находящ се в ж.к. „Балик“, бл. 7, вх. Г, ет. 2, ведно с избено помещение № 30 с площ
3,65 (три цяло шестдесет и пет стотни) кв.м на Васил Николов Иванов за сумата от
35 100 (тридесет и пет хиляди и сто) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 11 797,40 лева (единадесет хиляди и седемстотин деветдесет седем лева и
четиридесет стотинки).

2. Апартамент № 6 със застроена площ 96,06 (деветдесет и шест цяло и шест
стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.619.524.13.30 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет,
две, четири, точка, едно, три, точка, три, нула) по КККР на град Добрич, находящ се в
ж.к. „Балик“ бл. 32, вх. Б, ет. 2, ведно с избено помещение № 6 с площ 4,25 (четири
цяло двадесет и пет стотни) кв.м на Севдалина Михайлова Панчева за сумата от 45 200
(четиридесет и пет хиляди и двеста) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 16 831,80 лева (шестнадесет хиляди осемстотин тридесет и един лева и
осемдесет стотинки).

3. Апартамент № 3 със застроена площ 93,60 (деветдесет и три цяло и шестдесет
стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.618.255.4.23 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две,
пет, пет, точка, четири, точка, две, три) по КККР на град Добрич, находящ се в ж.к.
„Балик“ бл. 36, вх. Б, ет. 2, ведно с избено помещение № 3 с площ 4,52 (четири цяло
петдесет и две стотни) кв.м на Еленка Василева Митева за сумата от 42 600
(четиридесет и две хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на



имота е 16 420,40 лева (шестнадесет хиляди четиристотин и двадесет лева и
четиридесет стотинки).

4. Апартамент № 44 със застроена площ 68,46 (шестдесет и осем цяло
четиридесет и шест стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72624.620.1.10.44 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула,
точка, едно, точка, едно, нула, точка, четири, четири) по КККР на град Добрич,
находящ се в ж.к. „Дружба“, бл. 5, ет. 11, ведно с избено помещение № 3-І с площ 3,29
(три цяло двадесет и девет стотни) кв.м на Радка Стефанова Нестерова - Стамова за
сумата от 38 100 (тридесет и осем хиляди и сто) лева, без включен ДДС. Данъчната
оценка на имота е 14 761,40 лева (четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет и един
лева и четиридесет стотинки).

5. Апартамент № 22 със застроена площ 61,67 (шестдесет и едно цяло шестдесет и
седем стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.618.31.9.22 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, три,
едно, точка, девет, точка, две, две) по КККР на град Добрич, находящ се в ж.к. „Хр.
Ботев“ бл. 4, вх. А, ет. 8, ведно с избено помещение № 24 с площ 6.79 (шест цяло
седемдест и девет стотни) кв.м на Йорданка Георгиева Георгиева за сумата от 32 600
(тридесет и две хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 9 321,90 лева (девет хиляди триста двадесет и един лева и деветдесет
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 да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 37; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно учредяване право на строеж по реда на Закона за
общинската собственост върху имот, частна общинска собственост УПИ III, кв. 1501 по
ПУП - ПРЗ на ЖК „Иглика“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 16:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21,  ал. 1,  т. 8   от   ЗМСМА,
чл. 37,   ал. 1 от ЗОС и чл. 54,  ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за възмездно учредяване право
на строеж върху имот, частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно
наддаване и одобрява предложената начална тръжна цена за:

- Строително петно А0 за изграждане на обект за обществено обслужване на
два етажа със застроена площ 204.00 кв.м и разгъната застроена площ 408.00 кв.м,
съгласно виза на Главния архитект на Община град Добрич от 25.04.2018 г., в
общински поземлен имот ПИ 72624.612.255 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Добрич,  одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г.  на ИД на
АГКК, идентичен с УПИ III в кв. 1501 по ПУП - ПРЗ на ЖК „Иглика“ на град Добрич,
приет и одобрен с Решение № 35-3/29.06.2010 г. на Общински съвет град Добрич,
предвиден за „обществено и делово обслужване”, актуван с АОС № 5352/25.01.2018 г.,
вписан под номер № 60, Том II, вх. рег. № 668/29.01.2018 г.

Началната тръжна цена на правото на строеж, определена с експертна оценка, е
46 700.00 (четиридесет и шест хиляди и седемстотин) лева.

Данъчната оценка на правото на строеж e 37 550.60 (тридесет и седем хиляди
петстотин и петдесет и 0.60) лева.

- Строително петно Б0 за изграждане на обект за обществено обслужване на
два етажа със застроена площ 170.00 кв.м и разгъната застроена площ 340.00 кв.м,
съгласно виза на Главния архитект на Община град Добрич от 25.04.2018 г., в
общински поземлен имот ПИ 72624.612.255 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Добрич, идентичен с УПИ III в кв. 1501 по ПУП - ПРЗ на ЖК
„Иглика“ на град Добрич, приет и одобрен с Решение № 35-3/29.06.2010 г. на
Общински съвет град Добрич, предвиден за „обществено и делово обслужване”,
актуван с АОС № 5352/25.01.2018 г., вписан под номер № 60, Том II, вх. рег. №
668/29.01.2018 г.



Началната тръжна цена на правото на строеж, определена с експертна оценка, e
38 700.00 (тридесет и осем хиляди и седемстотин) лева.

Данъчната оценка на правото на строеж e 31 292.20 (тридесет и една хиляди
двеста деветдесет и два и 0.20) лева.

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

3. Възлага Кмета на Община град Добрич да извърши 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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Учредяване право на безвъзмездно ползване върху част от общински поземлен имот с
идентификатор 72624.615.9060 по КККР, идентичен с УПИ XXIX в кв. 572 по
Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 2”, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 17:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, 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 2018 година в част II.
ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, точка 4. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА
ПОЛЗВАНЕ, подточка 4.2. Учредяване безвъзмездно право на ползване с:

- Част от общински поземлен имот с идентификатор 72624.615.9060 по КККР,
идeнтичен с УПИ XXIX в кв. 572 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 2” град Добрич, с
площ – 3531 кв. м, с предназначение - дейност с нестопанска цел.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
39, ал. 4 от ЗОС и чл. 65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, дава съгласие да се учреди право на безвъзмездно ползване
върху част от общински поземлен имот с идентификатор 72624.615.9060 по КККР,
идeнтичен с УПИ XXIX в кв. 572 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 2”, град Добрич,
с площ – 3531 кв.м, за срок от 10 (десет) години на фондация „Св. Николай
Чудотворец“, с предназначение – „дейност с нестопанска цел”.

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 5364/02.04.2018
година.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот –
частна общинска собственост с идентификатор 72624.620.18 по КККР на град Добрич
на Народно читалище „Добрич – 2017”.

След обсъжданията докладната записка БЕ ОТТЕГЛЕНА от вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска
собственост на бул. „Добруджа“ № 32а на Сдружение „Лайънс клуб – Добрич“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 19:

I. 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 2018 година в част ІІ /ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПРОГРАМАТА/, точка 4 /УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ/, подточка 4.2
/Учредяване безвъзмездно право на ползване/, със следния имот:

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.10 по КККР на град
Добрич, находящ се в град Добрич, бул. „Добруджа” №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.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4
от Закона за общинската собственост и чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на
ползване върху имот – частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72624.607.998.2.10 по КККР на град Добрич, находящ се в град Добрич, бул.
„Добруджа” №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 на Сдружение „Лайънс клуб –
Добрич” с ЕИК 124504903, с президент Драгостин Петров Байчев, за срок от 5 (пет) години, за
офис и провеждане на безплатни скринингови прегледи.

III. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на
Рекламно-информационен елемент.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 20:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 7, от ЗОС, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 64 от Наредбата за реда и условията за
поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град
Добрич, дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на рекламно-
информационен елемент, на основание чл. 57 от ЗУТ по одобрена схема, както следва

- Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия”,
срещу търговски комплекс „ЛИДЛ” за поставяне на Рекламно-информационен елемент
– двустранен с площ 6.25 кв.м, с начална тръжна цена 124.44 лева месечно и 20%
ДДС.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години .
Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда и

условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на
Община град Добрич.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в сграда с
идентификатор 72624.614.2423.1 (бивше ОУ „Отец Паисий”) по ул. „Отец Паисий” №
16.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 21:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 7 от Закона за общинската собственост 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:

– част от сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 (бивше ОУ „Отец Паисий”)
по ул. „Отец Паисий” № 16 град Добрич с площ 181,55 кв. м (три кабинета,  коридор,
сервизни помещения, санитарни помещения и складово помещение), с начална тръжна
цена 274,14 лева месечно и 20 % ДДС за социални и образователни услуги.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.
Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съ гласно закона
действия по изпълнение на решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – Магазин  № 8,
находящ се в Хали на Централен кооперативен пазар.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 22:

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 част от имот - публична
общинска собственост:

- Магазин № 8 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на
Централен кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 15.00 кв. м, с начална тръжна
цена 163,65 лева месечно и 20 % ДДС.

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – офиси,
намиращи се по бул. „25-ти септември” № 10, спортна зала за спортни цели, намираща
се по ул. „Ив. Х. Вълков” № 10 и помещение за производствени дейности и услуги в СК
„Простор”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 23:

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

1. Помещение за офис  № 23 по схемата, намиращ се по бул. „25-ти
септември” № 10, с обща площ 15.00 кв.м, с начална тръжна цена 136,05 лева месечно и
20 % ДДС.

2. Помещение за офис  № 31 по схемата, намиращ се по бул. „25-ти
септември” № 10, с обща площ 15.00 кв.м, с начална тръжна цена 136,05 лева месечно и
20 % ДДС.

3. Помещение за офис  № 33 по схемата, намиращ се по бул. „25-ти
септември” № 10, с обща площ 12.00 кв.м, с начална тръжна цена 108,84 лева месечно и
20 % ДДС.

4. Помещение за офис  № 34 по схемата, намиращ се по бул. „25-ти
септември” № 10, с обща площ 10.00 кв.м, с начална тръжна цена 90,70 лева месечно и
20 % ДДС.

5. Помещение за офис  № 35 по схемата, намиращ се по бул. „25-ти
септември” № 10, с обща площ 9.40 кв.м, с начална тръжна цена 85,26 лева месечно и
20 % ДДС.

6. Помещение за офис  № 36 по схемата, намиращ се по бул. „25-ти
септември” № 10, с обща площ 12.80 кв.м, с начална тръжна цена 116,10 лева месечно и
20 % ДДС.

7. Помещение за офис  № 39 по схемата, намиращ се по бул. „25-ти
септември” № 10, с обща площ 15.00 кв.м, с начална тръжна цена 136,05 лева месечно и
20 % ДДС.

8. Спортна зала за спортни цели, намираща се по ул. „Ив. Х. Вълков” № 10, с
обща площ 270.00 кв. м, с начална тръжна цена 407,05 лева месечно и 20 % ДДС.



9. Едноетажна сграда за производствени дейности и услуги, намираща се в
Спортен комплекс „Простор”, с обща площ 337.00 кв.м, с начална тръжна цена 572,90
лева месечно и 20 % ДДС.

Имотите цитирани в т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 се намират в сграда –
публична общинска собственост, актувана с АОС № 4563/20.05.2010 г., сградата
цитирана в т. 8, се намира в имот – публична общинска собственост, актуван с АОС №
1105/12.10.1999 г. и сградата цитирана в т. 9, се намират в имот – публична общинска
собственост, актуван с АОС № 4860/02.08.2012 г.

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ III- за „ЖС и ОДО“ и УПИ
XVII за „ЖС и ОДО“  в кв. 7 на ЖК „Дружба-1,2 и 4“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 24:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  ЗМСМА, чл.
134, ал. 2, т. 6 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ III- за „ЖС и ОДО“
и УПИ XVII за „ЖС и ОДО“  в кв. 7 на ЖК „Дружба-1,2 и 4“ както следва:

- Страничната регулационна линия, обща за същите УПИ да се измести на
северната страна на съществуваща сграда (ПИ 72624.620.11.3 по действащата
КК).

- Застрояването, свързано за двата нови УПИ, без промяна на характера на
застрояване и устройствените показатели.

2. Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се съгласува от Служба по геодезия,
картография и кадастър - град Добрич, съгласно изискванията на чл. 65 от
Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2017 година на „Диагностично - консултативен център І –
Добрич“ EООД, ЕИК 124140855.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 25:
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15, 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
Годишния финансов отчет и Баланса за 2017 година на „Диагностично-консултативен
център-I-Добрич” ЕООД:

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15, ал. 1, т. 11
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,
освобождава от отговорност за дейността му през 2017 година управителя на
„Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА,
във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 15, 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, не
разпределя балансовата печалба след данъчно облагане „Диагностично-консултативен
център-I-Добрич” ЕООД за дивидент.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2017 година на „Комуналефект“ ЕООД в ликвидация, ЕИК
000840182.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 26:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 270, ал. 2 и чл. 147, ал.2 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
Годишния финансов отчет и Баланса за 2017 година на „Комуналефект” ЕООД в
ликвидация.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 270, ал. 2 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 17, ал. 1,
т. 13 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,
освобождава от отговорност за дейността му през 2017 година ликвидатора на
„Комуналефект” ЕООД в ликвидация.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на
акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК 834017612.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 27:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 4, т.
6, т. 7, т. 10 и т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, и чл. 26, т. 8, т. 9 и т. 10 от Наредбата
за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и
сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел:

1. Общински съвет град Добрич упълномощава представителя на Община
град Добрич – Кмета на Община град Добрич, а при негово отсъствие Кмета
упълномощава друг представител в Общото събрание на акционерите на „Добрички
панаир” АД  град Добрич, да гласува на свиканото заседание на 27.06.2018 година по
своя преценка, при обявения дневен ред:

 По т.1 относно Годишния доклад на Съвета на директорите за управлението и
дейността на дружеството през 2017 година

 По т.2 относно Доклада на дипломирания експерт - счетоводител за резултатите
от одиторската проверка и заверка ГФО на дружеството за 2017 година

 По т.3 относно Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година
 По т.4 относно вземане на решение за отчисляване на дивидент за 2017 година

минимум 50% от печалбата на дружеството, след данъчно облагане. Дължимият
дивидент за Община град Добрич да се внесе по сметка IBAN:
BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 48 00  при
ТБ „Общинска банка“ АД София клон Добрич – „Дивидент за общината от търговски
дружества с общинско участие за 2017 година“, в срок по чл. 247а, ал. 5 от Търговския
закон.

 По т.5 относно освобождаване от отговорност членовете на Съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2017 година

 По т.6 относно избор на предложения от съвета на директорите регистриран
одитор, който ще извърши проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2018
година



 По т.7 допуска представителя на общината да участва в обсъждането относно
бъдещото развитие на „Добрички панаир”, след което следва да докладва на Общински
съвет за взетите в тази връзка решения

2.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 223а, ал.1 от Търговския
закон, Общински съвет град Добрич отправя предложение за включване в дневния ред
на свиканото на 27.06.2018 година Общо събрание на акционерите на „Добрички
панаир” АД  на следната точка:

 т.8 Промяна в състава на Съвета на директорите на „Добрички
панаир” АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на
„Добрички панаир” АД освобождава от състава на Съвета на директорите
ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ВЕЛЕВ и СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ,
и избира за нов член на Съвета на директорите ИВАЙЛО ПЕТРОВ
ПЕТРОВ.

2.2. На основание чл. 223, ал. 2 от Търговския закон, възлага на Кмета на
Община град Добрич, не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание да
представи за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат
включени в дневния ред и предложенията за решения, съгласно т. 2.1.

3. 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)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 34

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 май 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване на съгласие за увеличаване на капитала „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ”
ЕООД,  ЕИК 124086119, чрез непарична вноска.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 28:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,

чл. 51б, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 2 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 и чл. 72 от Търговския закон:

1. Дава съгласие Община град Добрич да внесе в капитала на „Тролейбусен
транспорт” ЕООД, ЕИК:  124086119, непарична (апортна) вноска - движими вещи,
нейна собственост, а именно:

- Автобус марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, цвят – бял, двигател №
64289641259062 и рама WDB9066571S658246, с рег. номер ТХ3335ХМ;

- Автобус марка „Форд“, модел „Транзит Т350“, цвят – син металик, двигател №
8С10537 и рама WF0DXXTTFD8C10537, с рег. номер ТХ 2323ХА.

2. Възлага на управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД да предприеме
необходимите действия за извършване на оценка на стойността на непаричната вноска
по реда на чл. 72 от Търговския закон.

3. Възлага на управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД да внесе
изготвената оценка по т. 2 за утвърждаване от Общински съвет град Добрич и за
приемане на решение за увеличение капитала на „Тролейбусен транспорт” ЕООД.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Кандидатстване за финансиране пред Министерството на младежта и спорта по
Наредба № 2  за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни
обекти и съоръжения с проект „Обновяване и ремонт на настилка на лекоатлетическа
зала, част от Спортна зала „Добротица“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 29:

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

1. Одобрява проект „Обновяване и ремонт на настилка на лекоатлетическа зала,
част от Спортна зала „Добротица“.

2. Дава съгласие Община град Добрич да кандидатства за финансиране пред
Министерството на младежта и спорта по Наредба № 2 за финансово
подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения с
проект „Обновяване и ремонт на настилка на лекоатлетическа зала, част от
Спортна зала „Добротица“, на стойност от 349 998.01 лева с ДДС.

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)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за
управител на „Диагностично-консултативен център-II-Добрич” EООД, ЕИК 124140780
град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 30:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3
от Закона за лечебните заведения и:

1. На основание и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по
Закона за лечебните заведения на МЗ (Обн. ДВ. бр. 55/2000 г. от 7 Юли 2000 г.,
последно изм. и доп. ДВ. Бр. 50 от 1 Юли 2016 г.) да се проведе конкурс за управител
на „Диагностично-консултативен център-II-Добрич” EООД по реда на Наредбата.

2. На основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата, конкурсите се провеждат на три етапа:
- проверка на съответствието на представените документи с предварително

обявените изисквания;
- представяне от кандидатите на програма за развитието на дейността на

лечебното заведение за тригодишен период;
- събеседване с кандидатите.

3. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на
МЗ, утвърждава следните изисквания към кандидатите за управител на „Диагностично-
консултативен център-II-Добрич” EООД:

- да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по
медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен
мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по
икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен,
специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.
43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по
дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-
квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална
медицина, да имат придобита специалност;



- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от
общ характер, освен ако са реабилитирани.

4. На основание чл. 3, ал.1, т. 3, т. 4 и т. 5 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на МЗ
кандидатите за управител да представят следните документи:

- заявление (мотивационно писмо) за участие в конкурса;
- копие от документ за завършено образование, квалификация,

специализации и др.;
- препис - извлечение от трудовата книжка;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско свидетелство;
- автобиография с хронологична последователност на заеманите от

кандидата длъжности;
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за

тригодишен период.
На основание чл. 7, ал. 1 от Наредбата, към заявлението се прилагат два отделни плика,
както следва:

 Плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието
на кандидатите с изискванията за участие;

 Плик №2 съдържа разработката по чл. 2, ал. 1, т. 2, а именно програма за
развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Документите се подават в деловодството на Община град Добрич в срок до 17:00 часа
на 20.07.2018 г.
Кандидатите за управител могат да получат достъп до документи относно структурата,
бюджета, числеността и щатното разписание на персонала от 09.07.2018 г. до
20.07.2018 г. от 09:00 до 16:00 часа в сградата на лечебното заведение, след представяне
на депозирано писмо в деловодството на Община град Добрич, с което изразяват
намерение за участие в конкурса.
Темите за събеседване за избор на управител на „Диагностично-консултативен център-
II-Добрич” EООД са:
 Приоритети и задачи на лечебното заведение – кратък анонс на представената

програма за развитие на лечебното заведение;
 Нормативни документи, прилагани в ежедневната работа на лечебното

заведение;
 Възможности и заплахи за вземане на управленски решения в контекста на

съвременните предизвикателства в системата на здравеопазването;
 Мотиви за кандидатиране за управител на лечебно заведение;
 Кариерно развитие, като управител на лечебното заведение;
 Конкретни лостове и мерки за увеличаване на приходите на лечебното заведение

съпоставими с етичния кодекс и действащото законодателство в Република
България.

Конкурсът да се проведе в малката заседателната зала на Община град Добрич на
27.07.2018 г. от 13:00 часа.

5. На основание чл. 3, ал.3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на МЗ, утвърждава
проект на Договор за възлагане на управлението съгласно Образец № 6 към
Приложение № 1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества, гражданските дружества по закона за
задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с



нестопанска цел, който да бъде сключен след изтичане срока на сега действащият
Договор.

6. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 3, и чл. 6 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на МЗ,
определя комисия за организиране и провеждане на конкурса от 5 члена в състав:

Председател – Зам.-кмет „Хуманитарни дейности”
Секретар на комисията, правоспособен юрист от Община град Добрич
и Членове:
д-р Бисерка Пачолова - Общински съветник, член на ПК „Здравеопазване,
социални дейности демографска политика” при ОбС град Добрич
Петя Обретенова - Общински съветник, член на ПК „Здравеопазване, социални
дейности демографска политика” при ОбС град Добрич
Представител на Регионална здравна инспекция (РЗИ) град Добрич

Кметът определя поименния състав на комисията със своя Заповед.

7. Съгласно чл. чл. 9, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на МЗ в случаите,
когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50, органът по чл. 3, ал. 1
прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс по
реда на чл. 3 от Наредбата.
На основание чл.9, ал.2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на МЗ в случаите, когато няма
подадени кандидатури по обявеният конкурс, Кметът удължава срока за подаване на
документи с 15 календарни дни.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за
управител на „ЦПЗ Д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, ЕИК 000851111 град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 31:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3
от Закона за лечебните заведения и:

1. На основание и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по
Закона за лечебните заведения на МЗ (Обн. ДВ. бр. 55/2000 г. от 7 Юли 2000 г.,
последно изм. и доп. ДВ. Бр. 50 от 1 Юли 2016 г.) да се проведе конкурс за управител
на „Център за психично здраве д-р Петър Станчев - Добрич” ЕООД по реда на
Наредбата.

2. На основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата, конкурсите се провеждат на три етапа:
- проверка на съответствието на представените документи с предварително

обявените изисквания;
- представяне от кандидатите на програма за развитието на дейността на

лечебното заведение за тригодишен период;
- събеседване с кандидатите.

3. На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 4a от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на МЗ и
чл. 26, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, утвърждава следните изисквания към
кандидатите за управител на „Център за психично здраве д-р Петър Станчев -Добрич”
ЕООД:

1. да имат висше образование на образователно-квалификационна степен
„магистър“ с призната специалност по психиатрия и с квалификация по здравен
мениджмънт;

2. да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на висшето
образование по т. 1;

3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от
общ характер, освен ако са реабилитирани.



4. На основание чл. 3, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на МЗ
кандидатите за управител да представят следните документи:

- заявление (мотивационно писмо) за участие в конкурса;
- копие от документ за завършено образование, квалификация,

специализации и др.;
- препис - извлечение от трудовата книжка;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско свидетелство;
- автобиография с хронологична последователност на заеманите от

кандидата длъжности;
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за

тригодишен период.
На основание чл. 7, ал.1 от Наредбата, към заявлението се прилагат два отделни плика,
както следва:

 Плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието
на кандидатите с изискванията за участие;

 Плик №2 съдържа разработката по чл. 2, ал. 1, т. 2, а именно програма за
развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Документите се подават в деловодството на Община град Добрич в срок до 17:00 часа
на 20.07.2018 г.
Кандидатите за управители могат да получат достъп до документи относно
структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала от 09.07.2018 г.
до 20.07.2018 г. от 09:00 до 16:00 часа в сградата на лечебното заведение, след
представяне на депозирано писмо в деловодството на Община град Добрич, с което
изразяват намерение за участие в конкурса.
Темите за събеседване за избор на управител на „Център за психично здраве д-р Петър
Станчев -Добрич” ЕООД са:

 Приоритети и задачи на лечебното заведение – кратък анонс на представената
програма за развитие на лечебното заведение;

 Нормативни документи прилагани в ежедневната работа на лечебното
заведение;

 Възможности и заплахи за вземане на управленски решения в контекста на
съвременните предизвикателства в системата на здравеопазването;

 Мотиви за кандидатиране за управител на лечебно заведение;
 Кариерно развитие, като управител на лечебното заведение;
 Конкретни лостове и мерки за увеличаване на приходите на лечебното

заведение съпоставими с етичния кодекс и действащото законодателство в
Република България.

Конкурсът да се проведе в малката заседателната зала на Община град Добрич на
27.07.2018 г. от 14:00 часа

5. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на МЗ, утвърждава
проект на Договор за възлагане на управлението съгласно Образец № 6 към
Приложение № 1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества, гражданските дружества по закона за
задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.

6. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 3 и чл. 6 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на МЗ,
определя комисия за организиране и провеждане на конкурса от 5 члена в състав:



Председател – Зам.-кмет „Хуманитарни дейности”;
Секретар на комисията, правоспособен юрист от Община град Добрич;
и Членове:
д-р Бисерка Пачолова - Общински съветник, член на ПК „Здравеопазване,

социални дейности демографска политика” при ОбС град Добрич;
д-р Дженко Русев - Общински съветник, член на ПК „Здравеопазване, социални

дейности демографска политика” при ОбС град Добрич;
Представител на Регионална здравна инспекция (РЗИ) град Добрич.

Кметът определя поименния състав на комисията със своя заповед.

7. Съгласно чл. чл. 9, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на МЗ в случаите,
когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50, органът по чл. 3, ал. 1
прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс по
реда на чл. 3 от Наредбата.
На основание чл. 9, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на МЗ в случаите, когато няма
подадени кандидатури по обявеният конкурс, Кметът удължава срока за подаване на
документи с 15 календарни дни.

8. Възлага на Кмета на Община град Добрич 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)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване на съгласие на „ЦПЗ Д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД за закупуване на нов лек
автомобил.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 32:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, и чл. 15, ал. 1, т. 15 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 на „ЦПЗ Д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД да закупи нов лек
автомобил, на стойност до 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева с включен ДДС.

2. Възлага на  Кмета на Община град Добрич и Управителя на дружеството да
извършат последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 27; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и
двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на
Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 33:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински
съвет град Добрич:

1. Приема Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на
семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ
адрес  на територията на Община град Добрич.

2. Утвърждава следните образци на документи, които са свързани с
прилагането на нормативния акт, а именно:
- заявление за отпускане на финансово подпомагане - Приложение № 1;
- декларация за фактическо съжителство за двойките, живеещи на семейни

начала - Приложение № 2;
- декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и

по съребрена линия до четвърта степен между заявителя и неговия партньор -
Приложение № 3;

- декларация от заявителите, че не са поставени под запрещение -
Приложение № 4;

- декларация, че семейната двойка или съжителстващите на семейни начала
лица не са одобрени за финансово подпомагане за инвитро процедури от
„Центъра за асистирана репродукция” за календарната година - Приложение №
5;

- заявление за изплащане на финансова помощ - Приложение № 6;
- декларация за уведомяване за резултатите от проведената процедура -

Приложение №7;
- декларация-съгласие за извършване на банков превод - Приложение 8;
- декларация-съгласие за съхраняване и обработване на лични данни -

Приложение № 9.



3. Средствата за осигуряване на финансова помощ на семейства и двойки с
репродуктивни проблеми - в размер на 15 000 лева да бъдат осигурени от
Бюджета на Община град Добрич, след неговата актуализация, като всяко
одобрено семейство или двойка с репродуктивни проблеми има право на
финансова помощ до 3 000 лева.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона
действия по изпълнение на горепосочените решения.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд –
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 34:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 от Закона за съдебната
власт, Общински съвет град Добрич:

I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за съдебния район на
Окръжен съд - Добрич и определя правила за провеждането й:

1. Избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите на
кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд - Добрич и да проведе
изслушване, в състав:

1. Зорница Михайлова – Председател
2. Милко Пенчев
3. Ангел Табаков
4. д-р Добрин Добрев
5. Михаел Игнатов
6. Мая Димитрова
7. Невена Николова

2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български
граждани, които отговарят на следните условия:

 Възраст от 21 до 68 години;
 Имат настоящ адрес в Община град Добрич, която попада в рамките на

съдебния район на Окръжен съд - Добрич;
 Имат завършено най-малко средно образование;
 Не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от

реабилитацията;
 Не страдат от психически заболявания;
 Не са съдебни заседатели в друг съд;
 Не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
 Не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или

организация с политически цели;



 Не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на
вътрешните работи или в други органи от системата за национална
сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.

3. В срок до 30.06.2018 г. кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд -
Добрич подават в секретариата на Общински съвет град Добрич следните документи:

 Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо

заболяване;
 Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет град Добрич да

се обръща за препоръки;
 Мотивационно писмо;
 Писмено съгласие;
 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и

разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

4. Временната комисия да проведе изслушване на кандидатите при спазване
изискванията на чл. 68 от ЗСВ  и да състави доклад за протичането му, който се
публикува на интернет страницата Община град Добрич и да се предостави на
Общински съвет град Добрич в 7-дневен срок преди гласуването за кандидатите за
съдебни заседатели.

5. Утвърждава образци на следните документи:
 Заявление за кандидатстване (Приложение № 1);
 Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение

№ 2);
 Писмено съгласие (Приложение № 3).

II. Възлага на Председателя на Общински съвет град Добрич да публикува
решението на интернет страницата на Община град Добрич.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

З А Я В Л Е Н И Е

Долуподписаният/та/...................................................................................
(собствено,     бащино,     фамилно )

притежаващ /а/ лична карта №.......................... издадена от .................................
на .................... г., ЕГН ..............................................................................................
живущ на адрес:.........................................................................................................
......................................................................................................................................
тел………………………………………….., e-mail: ………………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Желая да бъда избран за съдебен заседател за Окръжен съд – Добрич. Прилагам документи, с
които доказвам съответствието ми с изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт:

1. Подробна автобиография;
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване;
4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет град Добрич да се обръща за

препоръки;
5. Мотивационно писмо;
6. Писмено съгласие;
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите

и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия.

град ....................................
дата: ................................... Декларатор:



Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

Долуподписаният/та/................................................................................
(собствено,     бащино,     фамилно )

притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от .............................
на .................... г., ЕГН .........................................................................................
живущ на адрес:....................................................................................................
................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм съдебен заседател в друг съд;
2. Не съм общински съветник от съдебния район, за който кандидатствам;
3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или

организация с политически цели;
4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на

вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност,
намиращи се в съдебния район, за който кандидатствам.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за даване на
неверни данни.

град ....................................
дата: ................................... Декларатор:



Приложение № 3

П И С М Е Н О  С Ъ Г Л А С И Е

Долуподписаният/та/..............................................................................................
(собствено,     бащино,     фамилно )

притежаващ /а/ лична карта №.......................... издадена от .................................
на .................... г., ЕГН ..............................................................................................
живущ на адрес:.........................................................................................................
.....................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласен/а/ съм да бъда избран/а/ за СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ в съдебния район на
Окръжен съд - Добрич.

град ....................................
дата: ................................... Декларатор:



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 34/29 май 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 34
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 май 2018 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.

35.1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на детето Мелиса Демирева Сашева

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 34 – 35.1.:

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 Мелиса Демирева
Сашева.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)


