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ЗАСЕДАНИЕ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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№ 35

проведено на 26 юни 2018 година



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г., Годишен отчет за
изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г., Информация за
показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси на „Център за психично
здраве д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД за 2017 г., Годишен отчет за състоянието на
общинския дълг за 2017 година на Община град Добрич и за динамиката и текущото
състояние на дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, чл. 51 и чл. 52, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община град Добрич, приема:

1. Одитирания годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2017 година, както
следва:

1.1. По прихода – 49 253 032 лева, разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности 31 614 810 лева;
1.1.2. За местни дейности 17 638 222 лева.
1.2. По разхода – 49 253 032 лева, разпределени по функции, дейности и видове

разходи, съгласно Приложения от  № 2 до № 114, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности 31 614 810 лева;
1.2.2. За местни дейности 16 728 851 лева;
1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени

приходи 909 371 лева.
2. Одитния доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на

консолидирания годишен финансов отчет на Община Добрич за 2017 година
(Приложение № 125).

3. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 година, съгласно
Приложения  от  № 116 до  № 119.



4. Отчет на индикативните годишни разчети по отделни проекти, съгласно
Приложения  от  № 122.1. до № 122.11.

5. Отчет по основните показатели по чл. 14 от ЗПФ на „Център за психично здраве
д-р П.Станчев–Добрич” ЕООД  за 2017 година, съгласно Приложение № 123.

6. Отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 година и дълга на лицата по
чл. 8а от ЗОД, съгласно Приложение № 124.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Годишен доклад за наблюдение и изпълнение през 2017 г. на Общински План за
Развитие – 2014-2020 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.
24, т. 4 и във връзка чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие, одобрява годишния
доклад за наблюдение и изпълнение през 2017 г. на Общински План за Развитие 2014-
2020, съгласно Приложение №1.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Промяна  предназначението на част от резервен фонд общински жилища и част от
фонда за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, и
определянето им като ведомствен фонд по реда на НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община
град Добрич, приета с Решение № 24-4 от 19.09.2017 г. на Общински съвет град
Добрич, изм. и дом. с Решение № 32-1 от 27.03.2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 3:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.
42, ал. 2 от ЗОС и чл. 3, ал. 2  и ал. 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 на Община град Добрич, променя предназначението на
долуизброените жилища, съобразно потребностите на общината:

1. От резервни жилища във ведомствени, следните жилища:

- Апартамент № 14, бл. 29, бул. „Трети март“ със застроена площ 47,87 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.950.1.29 по
КК на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4340/30.06.2009 г.

- Апартамент № 33, вх. А, № 12, бул. „Добричка епопея“ със застроена площ 70,19 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.1055.1.63 по
КК на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4348/01.07.2009 г.

- Апартамент № 5, вх. Б, № 18, ул. „Дунав“ със застроена площ 45.29 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.614.3210.1.26 по
КК на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4266/17.03.2009 г.

- Апартамент 807, Бл. 1, Студентско общежитие с полезна площ 54,8 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.606.1133.1 по КК
на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4071/02.07.2008 г. – на цялата сграда



2. От жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни
нужди във ведомствени, следните жилища:

- Апартамент № 48, ет. 12, № 1, ж.к. „Дружба“ със застроена площ 68.46 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.619.546.1.48 по
КК на град Добрич. Акт за общинска собственост № 815/17.09.1998 г.

- Апартамент № 84, ет. 12, № 49, бул. „Русия“ със застроена площ 33.21 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.614.3228.1.84 по
КК на град Добрич. Акт за общинска собственост № 281/05.06.1997 г.

- Апартамент № 1, вх. А, бл. 7, ж.к. „Балик“ със застроена площ 46.57 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.619.481.10 по КК
на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4387/17.08.2009 г.

- Апартамент № 14, вх. Д, бл. 24, ул. „Дунав“ със застроена площ 45.29 кв.м,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.614.3229.1.98 по
КК на град Добрич. Акт за общинска собственост № 4261/16.03.2009 г.

ІІ. След така извършената промяна, на основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от
Наредбата, приема списъци на общински жилища, съгласно Приложения 1, 2, 3 и 4 за
определяне броя, вида, и местонахождението на всяка от групите.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община
(ОУПО) на град Добрич за УПИ X – за „ОО и трафопост“ в кв. 26 на ЦГЧ град Добрич.

След обсъжданията, с 18 гласа „ЗА“, 6 гласа – „ПРОТИВ“ и 15 гласа –
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предложението за решение по докладната записка относно
разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община
(ОУПО) на град Добрич за УПИ X – за „ОО и трафопост“ в кв. 26 на ЦГЧ град Добрич
НЕ БЕ ПРИЕТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Oбявяване на имот ПИ 72624.620.6 по КККР на град Добрич, находящ се на бул.
„Добруджа“ № 1, за частна общинска собственост.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 5:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.
6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, обявява за частна общинска собственост
поземлен имот ПИ 72624.620.6 по КККР на град Добрич, находящ се на бул.
„Добруджа“ № 1, идентичен с УПИ I, кв. 9, предвиден за „обществено и делово
обслужване” по ПУП- ПРЗ на ж.к. „Дружба 1, 2, 4” на град Добрич, с площ 11 387 кв.м,
ведно с построените в него сгради, актуван с акт за публична общинска собственост
АОС № 1041/02.07.1999 г.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 29; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 9.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

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

След обсъжданията, с 17 гласа „ЗА“, 3 гласа – „ПРОТИВ“ и 14 гласа –
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предложението за решение по докладната записка относно
предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, частна
общинска собственост с идентификатор 72624.620.18 по КККР на град Добрич на
Народно читалище „Добрич – 2017” НЕ БЕ ПРИЕТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на предложение от концесионера „ЕТАП-АДРЕСС” АД за прекратяване по
взаимно съгласие на договор № 57 от 09.05.2005 г., за предоставяне на концесия върху
част от имот, публична общинска собственост: спирка на градски транспорт
„Тракийски”, по бул. „Добруджа” до бивша сграда на СМК, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 7:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 40, ал. 2, т. 1, чл. 146, ал. 2, чл. 148, ал. 1 от ЗК и чл. 21, ал. 1, буква „е” от договор за
предоставяне на концесия № 57 от 09.05.2005 г., приема предложението, направено от
концесионера „ЕТАП - АДРЕСС” АД, град София за прекратяване по взаимно съгласие
на договор № 57 от 09.05.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от имот,
публична общинска собственост: спирка на градски транспорт „Тракийски”, по бул.
„Добруджа” до бивша сграда на СМК, град Добрич и одобрява предложения проект на
решение на Кмета на Община град Добрич за прекратяване на концесионния договор –
Приложение № 1.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение №1

Проект!
РР ЕЕ ШШ ЕЕ НН ИИ ЕЕ

№  ……..
град Добрич, ………. г.

На основание чл. 146, ал. 2, чл. 148, ал. 1 и ал. 2 от ЗК, чл. 21, ал. 1, буква „е” от
договор за предоставяне на концесия № 57 от 09.05.2005 г., предложение с наш вх. рег.
индекс № 70-205-13 от 22.05.2018 г. от концесионера „ЕТАП - АДРЕСС” АД, град
София, за прекратяване на концесионен договор № 57 от 09.05.2005 г. по взаимно
съгласие и решение № ……….. от ……….. г. на Общински съвет град Добрич

Р Е Ш И Х:
1. Приемам предложение с наш вх. рег. индекс № 70-205-13 от 22.05.2018 г. от

концесионера „ЕТАП - АДРЕСС” АД, град София, за прекратяване по взаимно
съгласие на договор № 57 от 09.05.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от
имот, публична общинска собственост: спирка на градски транспорт „Тракийски”, по
бул. „Добруджа” до бивша сграда на СМК, град Добрич, поради преустановяване на
осъществяваната от него транспортна и свързана с нея дейност.

2. Прекратявам договор № 57 от 09.05.2005 г. сключен с концесионера „ЕТАП -
АДРЕСС” АД, град София, ЕИК 831590329 за предоставяне на концесия върху част от
имот, публична общинска собственост: спирка на градски транспорт „Тракийски”, по
бул. „Добруджа” до бивша сграда на СМК, град Добрич по взаимно съгласие, считано
от 23.07.2018 г. Да се подготви и подпише двустранно споразумение за прекратяване на
договора.

3. След изпълнение на т. 2 от настоящото решение:
Да се върне на „ЕТАП - АДРЕСС” АД, град София гаранция в размер на 590,00

лв., внесена преди подписване на концесионния договор, както и сумата в размер на
715,48 лв. без ДДС, представляваща надвнесена част за четиринадесетата година по
договор от концесионера (с оглед предсрочно прекратяване на концесионния договор в
началото на 14-тата година), по посочена от него сметка.

На основание чл. 8, ал. 11 от ЗОС актовете на Общинския съвет и на Кмета за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,
подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, освен в случаите по Закона за
концесиите.

Контрол по изпълнение на решението възлагам на Елка Димова – Зам.-кмет
ФОС.

Копие от решението да се връчи надлежно на директор дирекция ОС, директор
дирекция БФ, директор дирекция МДТ при Община град Добрич и на концесионера за
сведение и изпълнение.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.777 в местност „Пратера“ в землището на град
Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 8:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на Подробен устройствен план – План на
застрояване (ПУП-ПЗ) за местността „Пратера“ в землището на град Добрич,  за
промяна предназначението на земеделския имот в за „Жилищно строителство“ с ново,
ниско (Н до 10,0 м), свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м от границите
към пътя и на нормативно определените разстояния от вътрешните граници, с
устройствени показатели: Плътност на застрояване до 50%, Кинт до 1,2 и Плътност на
озеленяване мин. 40%. ПИ 72624.440.777 попада в ЖИЛИЩНА УСТРОЙСТВЕНА
ЗОНА за МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10,00 м), означена като „Жм“,
съгласно действащия ОУП. Предложените устройствени показатели са максимално
допустимите за същата зона.

Да се представят становища от: „Електроразпределение - Север“ АД клон
Добрич, „ВиК“ АД - град Добрич, като се нанесе съществуващата в имота канализация
и РИОСВ – Варна, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване.

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” - 36; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ДЕВЕТА 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 № 35 – 9:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.
124 и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, и чл. 62, ал. 2 от АПК:

1. Допуска поправка на явна фактическа грешка в РЕШЕНИЕ № 34-13 от
протокол № 34/29.05.2018 г. на Общински съвет град Добрич, като същото се чете по
следния начин:

Общински съвет град Добрич 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 10,00 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 представят 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.

2. 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Обявяване на 25 септември 2018 г. (вторник) за празничен и неприсъствен ден на
територията на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 –10:

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

І. Обявява еднократно 25 септември 2018 г. (вторник) за празничен и
неприсъствен ден на територията на Община град Добрич.

ІІ. 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 35/26 юни 2018 година
ПРОТОКОЛ

№ 35
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 26 юни 2018 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор
72624.623.4430 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Независимост” № 32.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 11:

I. Общински  съвет  град  Добрич , на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 9, т. 2 от ЗОС, допълва  годишната програмата за управление и разпореждане с
имотите, общинска собственост за 2018 г. в част II. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПРОГРАМАТА, т. 7 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ със следния имот:

- Част от ПИ 72624.623.4430 по КККР на град Добрич с площ 33.00 кв.м, УПИ V-
4430, кв.102 по ПУП- ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36,
ал. 1, т. 2 от  Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3
от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич
и Стамен Максимов Радев, чрез продажба частта на Общината от 33.00 (тридесет и три)
кв.м, представляваща 33/803 (тридесет и три от осемстотин и три) кв.м в идеални части от
поземлен имот, целият с площ 803.00 кв.м с идентификатор 72624.623.4430 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, идентичен с УПИ V- 4430,
кв. 102, предвиден за жилищно строителство по ПУП - ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич,
актувана с акт за частна общинска собственост АОС № 5378/05.06.2018 г., вписан под
номер № 22, Том XI, вх. рег. номер № 4289/06.06.2018 г., за сумата от 6 900 (шест хиляди и
деветстотин) лева, без включен ДДС (209.09 лв./кв.м)

Данъчната оценка на общинската част е 1 143.50 (хиляда сто четиридесет и три и
0.50) лева.

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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.3720, по КККР на град
Добрич, находящ се на ул. „Панайот Волов“ № 7.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 12:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал .1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8,
ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за управление и
разпореждане в част II. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, т. 7
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ с част от ПИ 72624.622.3720, по КККР на
град Добрич, а именно дворно място с площ  7.00 кв.м, представляващо 7/306 кв.м в ид.
части от ПИ 72624.622.3720,  находящ се на ул.„Панайот Волов“ № 7.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36,
ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3
от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и
Ивелин Янков Енчев в ПИ 72624.622.3720, по КККР на град Добрич, чрез продажба частта
на Общината, а именно дворно място с площ 7.00 кв.м, представляващо 7/306 кв.м в ид.
части от ПИ 72624.622.3720, находящ се на ул. „Панайот Волов“ № 7, за сумата от 741.00
(седемстотин четиридесет и един лева, или 105.86 лв./кв.м без включен ДДС.

Данъчната оценка на частта на Общината е 242.60 (двеста четиридесет и два и
0.60 лева.

ІІI. 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община град
Добрич на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „ВиК Добрич”
AД, град Добрич, което ще се проведе на 19 юли 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 13:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА,
и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите:

1. Дава мандат на Йордан Тошков Йорданов – Кмет на Община град Добрич, а
при невъзможност да присъства лично определя г-жа Росица Йорданова, зам.-кмет
ИРЕФ да представлява Община град Добрич в извънредното заседание на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „ВиК
Добрич“ АД, град Добрич, което ще се проведе  на 19 юли 2018 г., от 10.00 часа в зала
„Пресцентър“ на Областна администрация Добрич.

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич, съответно определения в т. 1
представител да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК, както следва:

2.1. По точка първа от дневния ред – „приема“

3. Упълномощава Кмета на Община град Добрич, съответно определения в т. 1
представител, в хода на заседанието да поиска да му бъде предоставено копие от
Бизнес плана на дружеството и да отправи запитване към изпълнителния директор на
„ВиК Добрич“ АД какво е изпълнено до момента, след което да предостви отговора на
Общински съвет град Добрич.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Обявяване на имот с идентификатор по КККР на град Добрич 72624.620.18 за публична
общинска собственост.

След обсъжданията, с 4 гласа „ЗА“, 16 гласа – „ПРОТИВ“ и 17 гласа –
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предложението за решение по докладната записка относно
обявяване на имот с идентификатор по КККР на град Добрич 72624.620.18 за публична
общинска собственост НЕ БЕ ПРИЕТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 15:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), дава съгласие да се
проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична
общинска собственост, представляващ помещение в АЕМО „Стария Добрич”, град
Добрич с площ 33,00 кв.м, с начална тръжна цена 56.10 лева на месец и 20 % ДДС, за
услуги, свързани с организиране на занаятчийски и кулинарни демонстрации.

Имотът е актуван с АОС № 2161 от 23.04.2003 г.
Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата (НРПУРОИ) –

ІІ-ра зона.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – кабинети с №
226, 229, 231, 232, 236, 306, 307 и обект за обществено хранене (бюфет) на първи етаж,
в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5 (бивша
Стоматологична поликлиника).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 16:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична
общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър
Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника), за срок от 10 (десет) години, както
следва:

- Кабинет 226 с площ 13,30 кв.м, с начална тръжна цена 120,63 лева месечно
и 20 % ДДС;

- Кабинет 229 с площ 15,50 кв.м, с начална тръжна цена 140,59 лева месечно
и 20 % ДДС;

- Кабинет 231 с площ 15,50 кв.м, с начална тръжна цена 140,59 лева месечно
и 20 % ДДС;

- Кабинет 232 с площ 15,50 кв.м, с начална тръжна цена 140,59 лева месечно
и 20 % ДДС;

- Кабинет 236 с площ 16,00 кв.м, с начална тръжна цена 145,12 лева месечно
и 20 % ДДС;

- Кабинет 306 с площ 15,00 кв.м, с начална тръжна цена 136,05 лева месечно
и 20 % ДДС;

- Кабинет 307 с площ 15,50 кв.м, с начална тръжна цена 140,59 лева месечно
и 20 % ДДС;

- Обект за обществено хранене (бюфет) на първи етаж с площ 25.20 кв.м, с
начална тръжна цена 168,08 лева месечно и 20 % ДДС.



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

ІI. 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост – Щанд № 1, Щанд
№ 5 и Магазин № 9, находящи се в Хали на Централен кооперативен пазар.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 17:

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

1. Щанд № 1 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на
Централен кооперативен пазар за търговия, с обща площ 21.40 кв.м, с начална тръжна цена
233,47 лева месечно и 20 % ДДС.

2. Щанд № 5 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на
Централен кооперативен пазар за търговия, с обща площ 20.41 кв.м, с начална тръжна цена
222,67 лева месечно и 20 % ДДС.

3. Магазин № 9 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.

Имотите се намират 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.

ІI. 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на павилиони, находящи се в ПИ 72624.623.9511 по ул.
„Независимост”, в улична регулация, пред северната страна на УПИ IV в кв. 46 на ЦГЧ
и в ж.к. „Дружба 2” пред УПИ XVI-11, кв. 7 на ж.к. „Дружба 1,2 и 4”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 18:

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 Наредбата 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, т. 2. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ,
подточка 2.1. ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, ОБЕКТИ И ВЕЩИ:

- Павилион, поставен върху общинско място, публична общинска собственост, в
ПИ 72624.623.9511 по ул. „Независимост”, в улична регулация, пред северната страна
на УПИ IV в кв. 46 на ЦГЧ, сплощ 3,15 кв. м, за търговия - продажба на ядки, цигари и
алкохол;

- Павилион, поставен върху общинско място, публична общинска собственост, в
ж.к. „Дружба 2” пред УПИ XVI-11, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Дружба 1, 2 и 4” на град
Добрич, с площ 2.52 кв.м, за търговия.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 7 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, съгласно скица с виза от главния архитект на
Община град Добрич, и на основание чл. 56 от ЗУТ, дава съгласие да се проведе
публичен търг с тайно надаване, за отдаване под наем нa:

- Павилион, поставен върху общинско място, публична общинска собственост, в
ПИ 72624.623.9511 по ул. „Независимост”, в улична регулация, пред северната страна
на УПИ IV в кв. 46 на ЦГЧ, с площ 3.15 кв.м, за срок от 10 години, за търговия –
продажба на ядки, цигари и алкохол, с начална тръжна цена 34.37 лева месечно и 20%
ДДС;

- Павилион, поставен върху общинско място, публична общинска собственост, в
ж.к. „Дружба 2” пред УПИ XVI-11, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Дружба 1, 2 и 4” на град



Добрич, с площ 2.52 кв.м, за срок от 10 години, за търговия, с начална тръжна цена
11.74 лева месечно и 20% ДДС.

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващо
общинско място за поставяне на павилион за търговска дейност, на спортно
тренировъчно игрище с изкуствено покритие, намиращо се по бул. „25-ти септември”
№ 1.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 19:

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:

1. Общинско място за поставяне на павилион за търговска дейност, с
изключение на алкохол и цигари, на спортно-тренировъчно игрище, намиращ се по бул.
„25-ти септември” № 1, с обща площ 12.00 кв.м, с начална тръжна цена 115.92 лева
месечно и 20 % ДДС.

Имотът, цитиран в т. 1 се намира на бул. „25-ти септември” № 1 - публична
общинска собственост, актувана с АОС № 4859/01.08.2012 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 да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имот, общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 20:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 9, т. 2 от ЗОС допълва 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 6.1.
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ със следният имот:

- Поземлен имот с идентификатор 72624.626.9521 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, идентичен с УПИ ІV в кв. 815 по ПУП-ПРЗ на
ЦГЧ, с площ 13 341.00 (тринадесет хиляди триста четиридесет и един) кв.м, находящ се
в град Добрич.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публичен
търг с тайно наддаване и одобрява предложената начална тръжна цена на следният
имот:

- Поземлен имот с идентификатор 72624.626.9521 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 ІV в кв. 815, предвиден „за обществено и делово
обслужване“ по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, приет и одобрен с Решение № 38-3/31.01.2006 г. на
Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 819/14.07.2015 г. на
Кмета на Община град Добрич, с площ 13 341.00 (тринадесет хиляди триста
четиридесет и един) кв.м, находящ се в град Добрич, актуван с АОС № 5231/09.02.2016
г., вписан под № 8, том ІІI, вх. рег. № 1072/12.02.2016 г. и начална тръжна цена:
532 100.00 (петстотин тридесет и две хиляди и сто) лева, без включен ДДС.



Данъчната оценка на имота е 411 416.40 (четиристотин и единадесет хиляди
четиристотин и шестнадесет и 0.40) лева.

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2017 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 21:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, приема
отчета на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2017 година,
съгласно Приложение № 1.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1
О Т Ч Е Т    НА    П Р О Г Р А М А Т А

за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2017 г.

№ ОБЕКТ Годишна
задача

Отчет
31.12.2017

І. Собствени  бюджетни  средства 1 437 596 534 372

1 Площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата
(преходен) 425 328 0

2 Компютърна техника 16 000 2 513
3 Програмни продукти 9 732 7 332
4 Училища: 308 308 290 126

4.1 СУ „Петко Рачов Славейков“ 81 432 63 354
4.1.1 Основен ремонт на източна спортна площадка 50 000 49 974
4.1.2 Изграждане на кабина-охрана пропускателен режим 5 000 4 900
4.1.3 Изграждане на пропускателен автоматичен портал - централен вход 5 000 4 600
4.1.4 Метачна машина 1 380 1 380

4.1.5
НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищно
образование“- Придобиване на др. нематериални ДА -електронна
образователна платформа 2 500 2 500

4.1.6 НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищно
образование“-Придобиване на структурна кабелна система - Wi/Fi 17 552 0

4.2 ОУ „Христо Смирненски“ 11 243 11 243
4.2.1 Система за видеонаблюдение в класни стаи и коридори 9 944 9 944
4.2.2 Озвучителна техника 1 299 1 299
4.3 СУ „Димитър Талев” 21 552 21 552

4.3.1 Компютърна техника 19 800 19 800
4.3.2 Цифров микроскоп 1 752 1 752
4.4 СУ „Св. Климент и Охридски“ 26 855 26 855

4.4.1 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения -
интерактивни екрани 26 855 26 855

4.5 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 17 812 17 812
4.5.1 Компютърна техника 9 602 9 602
4.5.2 Стопански инвентар детски съоръжения за игра на двор 8 210 8 210
4.6 ОУ „Христо Ботев“ 9 877 9 824

4.6.1 Компютърна техника 8 475 8 474
4.6.1. Придобиване на стопански инвентар -климатик 1 402 1 350
4.7 ОУ „Йордан Йовков“ 47 679 47 679

4.7.1 СМР по фасадата на сградата 45 157 45 157
4.7.2 Система за видеонаблюдение 2 522 2 522
4.8 СУ „Любен Каравелов“ 22 127 22 127

4.8.1 Компютърна техника 22 127 22 127
4.9 Професионална гимназия по аграрно стопанство 67 682 67 631



4.9.1 Земеделска техника по НП „Модернизация на системата на проф.
Образование“ на МОН 61 542 61 542

4.9.2 Компютърна техника 1 140 1 140

4.9.3 Придобиване на оборудване, машини и съоръжения-
видеонаблюдение 5 000 4 949

4.10. ОУ „Стефан Караджа“ 1 399 1 399

4.10.1 НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищно
образование“-придобиване на програмни продукти и лицензи за ПП 1 399 1 399

4.11. ЕГ „Гео Милев“ 650 650
4.11.1 Придобиване на компютри 650 650
4.12 ПМГ „Иван Вазов“ 261 840 0

4.12.1 Основен ремонт на сграда - трансфер от МОН 261 840 0
5 Дирекция „Хуманитарни дейности“ 191 681 102 141

5.1 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 147 618 64 392

5.1.1 Закупуване на специализиран автомобил за Дневни центрове за
деца/лица с увреждания 80 000 47 520

5.1.2 Закупуване на автомобил за нуждите на Дом за стари хора 35 000 0
5.1.3 Закупуване на климатична инсталация за Дом за стари хора 2 700 2 700
5.1.4 Основен ремонт на покрив - корпус 2 на ДЦВУ и ЦСРИ 25 000 11 724

5.1.5 Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за
ДСХ (съфинансиране по проект на ДСХ) 2 448 2 448

5.1.6 Компютърна техника 2 470 0
5.2 Функция „Здравеопазване“ 10 460 5 405

5.2.1 Придобиване на програмни продукти и лицензи 3 940 3 931
5.2.2 Компютърна техника 620 0

5.2.3 Смяна на дограма и поставяне на външни щори ДЯ 4 "Щастливо
детство" 5 900 1 474

5.3 Функция „Образование“ 33 603 32 344
5.3.1 Придобиване на програмни продукти и лицензи 11 140 11 138

5.3.2 Доставка и монтаж на глидери за водогреен котел в ДГ 32
„Зорница“ 14 300 14 283

5.3.3 Компютърна техника 1 240 0

5.3.4 НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищно
образование“-Преносими компютри 3 056 3 056

5.3.5 НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищно
образование“-Интерактивни дъски 3 867 3 867

6 Регионална библиотека „Дора Габе“ 12 740 12 125
6.1 Придобиване на програмни продукти и лицензи 10 740 10 140
6.2 Компютърна техника 2 000 1 985
7 ОП „Общински пазари“ 4 601 4 601

7.1 Система за видеонаблюдение 3 766 3 766
7.2 Придобиване на програмни продукти и лицензи 835 835



8 ОП „Спортни имоти“ 800 0
8.1 Придобиване на програмни продукти и лицензи 800 0
9 Художествена галерия - Добрич 3 600 1 755

9.1 Придобиване на стопански инвентар - телевизор 1 600 0
9.2 Компютърна техника 1 600 1 465
9.3 Придобиване на програмни продукти и лицензи 400 290

10 Капиталов трансфер за ДКЦ I за закупуване на дигитализираща с-ма
за Сектор „Образна диагностика“ 20 000 20 000

11
Проектиране, доставка, монтаж и пускане на с-ма за компенсация на
капацитивната съставяща на реактивната мощност на депо с.
Стожер (преходен) 32 040 32 040

12 OП „Комуналстрой“ 453 453
12.1. Придобиване на програмни продукти и лицензи 453 453

13
Закупуване на репатратор (паяк) за преместване на моторни
превозни средства от мястото на неправилното им паркиране до
мястото за наказателен паркинг 60 000 59 998

14
Закупуване на три броя моторни превозни средства (микробуси) за
обезпечаване на дейността на Община град Добрич при
предоставяне на социални услуги (лизинг) 25 000 0

15 Регионален исторически музей - Добрич 64 453 453

15.1 Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески
дейности на къща „Адриана Будевска“ 64 000 0

15.2 Придобиване на програмни продукти и лицензи 453 453
16 Общински младежки център „Захари Стоянов“ 1 020 835

16.1 Придобиване на програмни продукти и лицензи 1 020 835

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2017 г. 205 845 201 843
1 Битова канализация по ул. „Разлог“ и ул. „Вежен“ (преходен) 63 130 59 128

1.1 Изграждане на битова канализация по ул. „Разлог“ и ул. „Вежен“ 63 130 59 128
1.2 Строителен надзор 0 0
1.3 Авторски надзор 0 0
2 Изработване на общ устройствен план на град Добрич (преходен) 86 628 86 628
3 Разширение на Гробищен парк 29 200 29 200

3.1 Изграждане на алеи 0 0
3.2 Закупуване на земя 29 200 29 200

4
Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт (укрепване)
на ДГ № 12 „Щурче“, № 18 „Дора Габе“ и  № 25 „Весела”
(преходен) 7 752 7 752

5

Изготвяне на технически обследвания, съставяне на технически
паспорти и изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация
на съоръжения, елементи на транспортната техническа
инфраструктура по бул. „Добруджа”, ул. „Христо Ботев” и бул. „25-
ти септември” (преходен) 8 124 8 124

6 Закупуване на микрофонна уредба за заседателна зала на Община
град Добрич (преходен) 7 243 7 243



7 Изграждане на система за контрол на достъпа в сградата на Община
град Добрич 3 768 3 768
III. Проекти 25 605 549 8 289 272

1 Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич -
фаза I 21 504 511 7 774 631

2
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на
сградата на РДПБЗН (ПС ПБЗН) - Добрич, рег. №BG16RFOP001-
1.011-0001 559 247 110 297

3
Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в
зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич, рег.
№BG16RFOP001-1.011-0002 1 402 227 0

4 Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град
Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0003 1 448 139 355 680

5
Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по
ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов”, рег.
№BG16RFOP001-3.002-0032 636 128 0

6 Енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЦДГ № 10 и
Комплекс за социални услуги в ЖК „Дружба“ II) - преходен 30 098 30 098

7 NETWORLD DTP1-1-311-2.2 Програма Дунав 13 691 13 166
8 Професионална гимназия по аграрно стопанство - РА 5 400 5 400
9 Еразъм + на Дирекция ХД-компютърна и озвучителна техника 6 108 0

IV. Средства от краткосрочен дълг 277 211 0
1 Битова канализация по ул. „Разлог” и ул. „Вежен” (преходен) 133 707 0

1.1
Изграждане на битова канализация по ул. „Разлог” и ул. „Вежен“ 132 003 0

1.2 Строителен надзор 1 104 0
1.3 Авторски надзор 600 0
2 Разширение на Гробищен парк 80 000 0

2.1 Изграждане на алеи 60 000 0
2.2 Закупуване на земя 20 000 0

3
Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт (укрепване)
на ДГ № 12 „Щурче“, № 18 „Дора Габе” и  № 25 „Весела”
(преходен) 31 008 0

4

Изготвяне на технически обследвания, съставяне на технически
паспорти и изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация
на съоръжения, елементи на транспортната техническа
инфраструктура по бул. „Добруджа”, ул. „Христо Ботев” и бул. „25-
ти септември” (преходен) 32 496 0
V. Други 142 893 39 372

1 Изработване на общ устройствен план на град Добрич (преходен) 39 372 39 372

2
ПМС № 260 от 24 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2017 г. по бюджета на Община Добрич за
демонтаж и ремонт на покрив на Народно читалище „Йордан
Йовков 1870“ 103 521 0

ОБЩО: 27 669 094 9 064 859



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град
Добрич за 2018 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 22:

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

1. Дава съгласие:

1.1. В т. 1 от решение на ОбС град Добрич № 16-7 от 31.01.2017 г., изменено с
решение № 29-3 от 19.12.2017 г. на ОбС град Добрич, текстът „Инфраструктура -
реконструкция на тротоари – до 600 000 лева“,  да се промени на „Пътна
инфраструктура – до 600 000 лева“.

1.2. В т. 2 от решение на ОбС град Добрич № 16-7 от 31.01.2017 г., изменено с
решение № 29-3 от 19.12.2017 г. на ОбС град Добрич, текстът „Кредитните средства в
размер до 600 000 лева за изграждане на инфраструктура - реконструкция на тротоари
да се усвояват след актуализация на Програмата за капиталови разходи по обекти и до
400 000 лева за конструктивно укрепване на детски градини по проекти, да се усвояват
след приемане на конкретните проекти от Общински съвет“, да се промени на
„Кредитните средства в размер до 600 000 лева за изграждане на пътна инфраструктура,
да се усвояват след актуализация на Програмата за капиталови разходи по обекти и до
400 000 лева за конструктивно укрепване на детски градини по проекти, да се усвояват
след приемане на конкретните проекти от Общински съвет“.

2. Приема актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община
град Добрич за 2018 година:



№ ОБЕКТ
Годишна

задача
Актуали-
зация юни

І. Собствени  бюджетни  средства 1 303 475 1 611 680
….. ……………………………………………………………… …………. …………
2 Компютърна техника 16 000 13 600

….. ……………………………………………………………… …………. …………
4 Училища: 507 621 689 139

…… ……………………………………………………………. …………. …………
4.4 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 60 000 233 808

4.4.1 Изграждане на открити многофункционални спортни игрища 60 000 199 320
4.4.2 Реконструкция и модернизация на отоплителната инсталация 0 19 989
4.4.3 Закупуване на газов котел 0 13 000
4.4.4 Закупуване на климатик 0 1 499

… ……………………………………………………………. …………. …………
4.6 ОУ „Христо Смирненски“ 32 606 32 000

4.6.1 Основен ремонт на сграда 32 606 32 000
4.7 Професионална гимназия по аграрно стопанство 0 8 316

4.7.1 Закупуване на култиватор окопен - 6 редов 0 8 316
5 Дирекция „Хуманитарни дейности“ 120 190 205 849

5.1
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

37 470 48 066
… …………………………………………………………. …………. …………

5.1.3
Закупуване на мултимедиен проектор за Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания 0 1 298

5.1.4
Компютърна техника за Дневен център за пълнолетни лица с
увреждания 0 1 198

5.1.5
Закупуване на сушилня за Център за настаняване от семеен тип
за деца и младежи с увреждания 0 1 600

5.1.6 Закупуване на сушилня за Дом за стари хора 0 6 500
5.2 Функция „Здравеопазване“ 76 480 94 515

…… ………………………………………………………. …………. …………
5.2.5 Закупуване на детски съоръжения за ДЯ № 4 и 6 0 13 915
5.2.6 Компютърна техника ДЯ № 4 0 620
5.2.7 Готварска печка ДЯ № 4 0 3 500
5.3 Функция „Образование“ 1 240 58 268
… ……………………………………………………. …………. …………

5.3.2 Реконструкция на покрив ДГ № 32 (сградата на бивша ДГ №29) 0 15 600
5.3.3 Смяна на дограма ДГ № 32 (сградата на бивша ДГ № 29) 0 16 428
5.3.4 Реконструкция на покрив ДГ № 24 0 25 000

… ……………………………………………………………. …………. …………

12
Аварийно възстановяване на предпазен парапет на пътно
мостово съоръжение (пътен надлез) по бул. „Добруджа“ 0 41 028

13 Закупуване на климатик - общинска администрация 0 2 400



II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2018 г. 543 602 543 602
… ………………………………………………………………. …………. …………

5
Изграждане на архитектурна среда във връзка с преместване на
паметника на Дора Габе от бивше у-ще „Дора Габе“ в ДГ 18
„Дора Габе“ 5 500 0

… ……………………………………………………………. …………. …………

9
Строително-монтажни работи по автоспирки (ЖК „Иглика“ и
по ул. „Батовска“ - срещу „Резиденция“) 10 069 0

10
Аварийно възстановяване на предпазен парапет на пътно
мостово съоръжение (пътен надлез) по бул. „Добруджа“ 0 15 569
III. Средства от краткосрочен дълг 298 955 298 955
IV. Средства от дългосрочен  дълг 600 000 1 000 000

1 Реконструкция  на тротоари 600 000 325 000
…. ……………………………………………………………. …………. …………
1.2 ул. „Максим Горки“ 90 000 0
…. ……………………………………………………………. …………. …………

1.6
ул. „Георги Кирков“ – (от ул. „Методий Кусевич“ до ул. „Цар
Петър“) и ул. „Кирил и Методий“ 185 000 0

2
Изграждане на паркинг по ул. „Страцин“ (зад ресторант
„Централ“) 0 155 000

3
Преасфалтиране на паркинг зад бл. № 19 по бул. „25-ти
септември” 0 120 000
V. Проекти 64 953 323 64 955 523

…. ………………………………………………………………. …………. …………
8 Компютърна техника ДГ № 20 (програма Еразъм+) 0 900
9 Интерактивна дъска ДГ № 20 (програма Еразъм+) 0 1 300

VI. Други 103 521 103 521
ОБЩО: 67 802 876 68 113 281

3. Актуализацията на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
за 2018 г., да се отрази в разходната част на бюджета на Община град Добрич по
функции, дейности и параграфи.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III - за
„Озеленяване“ в кв. 529 на ЖК „Русия-1“ (изграждане на пътна връзка - мост).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 23:

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 ПУП-ПР за УПИ III -
за „Озеленяване“ в кв. 529 на ЖК „Русия-1“, за създаване на необходимата
устройствена основа за изграждане на пътна връзка - мост през УПИ III за достъп към
УПИ II от към бул. „Русия“ за сметка на „АУРА-64- ГЕОРГИЕВИ“ СД - собственик на
същия УПИ.

Проектът да се съгласува с КАТ, сектор „Пътна полиция“, Басейнова дирекция и
РСПБЗН Добрич, преди внасяне на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване.

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” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Издаване на запис на заповед във връзка с депозиране на авансово плащане по Проект
„За моето бъдеще“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-5.001-0018-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 24:

Общинският съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, възлага на Кмета на Община
град Добрич да издаде запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и
разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер,
приложима към пакет документи, част от авансово искане за плащане към
Управляващия орган по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-5.001-0018-С01, по Проект „За моето бъдеще“, платим на предявяване
за сумата - 76 389,54 лева (седемдесет и шест хиляди триста осемдесет и девет лева
и петдесет и четири стотинки).

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Именуване на улица с името „46-и пехотен Добрички полк“ и площад на името на
Борис Георгиев – Моката.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 25:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА:

1. Именува улицата, започваща от запад от ул. „Росица“, преминаваща на север
от бл. 39, бл. 35, бл. 34, бл. 33, бл. 32 в жк „Русия - 2“ по ПУП-ПРЗ и
включваща се в ул. „Никола Петков“, с името „46-и пехотен Добрички
полк“.

2. Именува площадното пространство пред Средно училище „Св. Св. Кирил и
Методий“, обособено между улици „Кл. Охридски“, „Кубрат“,
„Копривщица“ и „Велико Търново“, на името на Борис Георгиев – Моката.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне правомощията на Кмета на Община град Добрич, представител в Общото
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич”
АД, ЕИК 124141302, на основание Решение № 4-28/28.01.2016 г. на ОбС град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 26:

I. Общински съвет на град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА,
чл. 220, ал. 1, чл. 221 и чл. 226 от Търговския закон, и чл. 26, т. 8, т. 9 и т. 10 от
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
упълномощава Кмета на Община град Добрич, представител в Общото събрание на
акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич”  АД, на
основание Решение № 4-28/28.01.2016 г. на ОбС град Добрич, а в случай на служебна
ангажираност да определи упълномощен представител, да присъства и да гласува на
свиканото извънредно заседание на 28.06.2018 г. по следният начин:

 По т.1: Одобрява Решение за приемане на доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
 По т.2: Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.,
заверен от регистриран одитор.
 По т.3: Одобрява приемането на консолидирания доклад за дейността за
2017 г.
 По т.4: Одобрява приемането на консолидирания годишен финансов
отчет за 2017 г., заверен от регистриран одитор.
 По т.5: Одобрява вземането на Решение печалбата на дружеството за
2017 г. да се разпредели както следва: за попълване на фонд „Резервен” на
дружеството с 10 процента от печалбата за 2017 г., а с останалата сума от
неразпределената печалба за 2017 г. да се покрие част от непокритата загуба от
предходни години.
 По т.6: Одобрява освобождаването от отговорност на членовете на Съвета
на директорите за дейността им през 2017 г.
 По т.7: Одобрява избора и назначаването на предложения от Съвета на
директорите регистриран одитор за 2017 г.



 По т.8: Гласува по преценка вземането на Решение за промяна в състава
на Съвета на директорите.
 По т.9: Одобрява вземането на Решение и определя тригодишен мандат
на новоизбрания Съвет на директорите.
 По т.10: Одобрява Решение за определяне възнаграждението на членовете
на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да
бъде в размер на две средни месечни заплати в лечебното заведение, но не повече
от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за
страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на
директорите, на които не е възложено управлението могат да получават
въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на
императивните разпоредби на нормативен акт.
 По т.11: Гласува по преценка вземането на Решение за Промяна в
Капитала на дружеството.
 По т.12: Гласува по преценка вземането на Решение за Промяна в Устава
на дружеството.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 35/26 юни 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 35

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юни 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за обявяване на град Добрич за „Град на Българската бойна слава”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 35 – 27:

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

1. Дава съгласие град Добрич да бъде обявен за „Град на българската
бойна слава”.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да подготви необходимите
документи и да се обърне към Президента на Република България, Народното
събрание и Министерски съвет за издаване на Указ за обявяването на град
Добрич за „Град на Българската бойна слава”.

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да
представлява общината чрез полагане на подпис върху цялата документация,
свързана с подготовката за обявяването на град Добрич за „Град на българската
бойна слава”, както и да извърши всички останали последващи необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)


