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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото
шестмесечие на 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.
27, ал. 6 от ЗМСМА приема Отчета за своята дейност и за дейността на комисиите през
първото шестмесечие на 2018 г. (Приложение)

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)



Приложение

Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии
през първото шестмесечие на 2018 г.

І. Заседания на Общинския съвет. Изпълнение на решения. Контрол.

Заседания и решения на ОбС - обща информация

През първите шест месеца на 2018 г. Общински съвет проведе шест редовни
заседания. Общото време за работа по време на заседанията бе 27 часа. Те бяха
проведени при добро ниво на присъствие и участие – средно по 38-39 общински
съветници в заседание.

Внесени са 163 докладни записки с предложения, проектодокументи, отчети,
информации. Всички са обсъдени в Постоянните и други сформирани комисии, след
което на заседанията си Общински съвет взе 154 решения по тях.
Две от подготвените докладни са оттеглени от вносителя преди гласуване на дневния
ред. Три от внесените предложения бяха оттеглени/отложени по време на заседание –
след направените обсъждания. За разглеждания период четири от внесените
предложения не са одобрени от общинските съветници при гласуването.

Изпълнение на решения

 С Решение 28-23 от м. ноември 2017 г. е създаден Общински фонд „ЗДРАВЕ“ и
са определени 7 съветника в 9-членен състав на Временна комисия, имаща
задача да изработи и предложи на ОбС Правилник за работа и устройство на
фонда.

Съставът на Временната комисия е допълнен с двама представители на
администрацията съгласно Заповед № 43/11.01.2018 г. на Кмета на общината.
Комисията е провела пет заседания, след което внесе в Общински съвет изготвения
проект и с Решение 33-28/24.04.2018 г. Правилник за организацията, реда и работата на
Общински фонд „Здраве“ при Община град Добрич е приет. Утвърдени са образци на
документи и са избрани шест общински съветници от 9-членния състав на Управителен
съвет на Фонда. Предвиден е първоначален бюджет на Фонда. Съставът на
Управителния съвет е допълнен с трима представители на администрацията със
Заповед № 601/31.05.2018 г. Управителният съвет на практика вече работи, за отчетния
период е провел три заседания.

Контрол за законосъобразност съгласно ЗМСМА и Закона за администрацията

В резултат от работата на Секретариата на ОбС срокът, съгласно чл. 22, ал. 1 от
ЗМСМА, се спазва стриктно - и през този отчетен период актовете на ОбС са
изпращани в 7-дневен срок от приемането им на Кмета и на Областния управител.

В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА Кметът на
общината не е връщал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове (решения) на
ОбС.



В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 т. 5 и
чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, през периода Областният управител върна
едно от нашите решения за ново обсъждане:
Със Заповед № АдК-04-69 от 08.02.2018 г. на Областния управител е върнато за ново
обсъждане Решение 30-17 от 30.01.2018 г. (относно обявяване на имот публична
общинска собственост, намиращ се на ул. „Генерал Гурко“ 4, за частна общинска
собственост). Мотивите са свързани с недостатъчно обосноваване и аргументация, в
противоречие с изискванията на приложимата нормативна уредба. В съответствие с
указанията на Областния управител докладната записка е внесена на следващото
заседание на Общински съвет и отново обсъдена. Взето е Решение 31-9/27.02.2018 г., с
което върнатото решение е отменено, а предложението в докладната е прието от
Общински съвет.

Питания на съветниците. Участие на гражданите

Отправени са три питания към Кмета от страна на общински съветници съгласно
чл. 33, ал. 1 т. 4 от ЗМСМА, съответно предоставени са писмени отговори.

Отчитаният период се характеризира със значителна активност от страна на
граждани по въпроси от дневния ред и с обществена значимост, сред които се
открояват теми като разпореждането със сградата на бивше у-ще „Д. Габе“ и въпроси,
свързани с ВиК дружеството. По тези и други теми изказванията за периода са 21 – в
началото, по време и в края на заседание, според възможностите, които предоставяме
чрез Правилника на Общинския съвет.

ІІ. Работа на Постоянните комисии. Участие на съветниците в други комисии/
работни групи

През първото шестмесечие на 2018 г. са проведени 73 заседания (в т.ч. 3
извънредни) на Постоянните комисии, на които са разгледани и обсъдени материалите
за заседанията на съвета, както и постъпили искания, сигнали, жалби, възражения и др.
от граждани и юридически лица. Общият брой на изразените от ПК становища е 760 (в
т.ч. относно 22 искания/писма от граждани и юридически лица).

Справката за участие на общински съветници в заседания на Временни и други
комисии и работни групи е следната:

- пет заседания на Комисията по Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град
Добрич;

- шест заседания на Консултативния съвет по въпросите на туризма на
територията на Община град Добрич;

- пет заседания на Временната комисия, назначена със заповед № 43 от
11.01.2018 година на Кмета на Община град Добрич за изработване на
Правилник за работа и устройство на Общински фонд „Здраве“;

- три заседания на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“, избран с
решение № 33-28 от 24.04.2018 г. на Общински съвет град Добрич;

- четири заседания на Комисията, назначена със заповед № 222 от 27.02.2018 г.
на Кмета на общината, за подготовка и провеждане на конкурс за възлагане
управлението на „Столове” ЕООД.



ІІІ. Участие и представителство на Общинския съвет в различни форуми и
прояви

- Зорница Михайлова 15-16.03.2018 г. – Участие в Общото събрание на
Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република
България и в обучителен семинар на тема „Конфликт на интереси по
отношение на общинските съветници в светлината на Закона за
противодействие на корупцията“, гр. Пловдив;

- Галин Иванов и Тихомир Маринов 22-24.06.2018 г. – Участие в делегация
във връзка с официално подписване на договор за побратимяване между град
Добрич и град Бялисток, Полша. Като положителна практика мога да откроя
отчета за командировката, която направи Тихомир Маринов пред всички нас
на заседанието през м. юни т.г.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през първото
шестмесечие на 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.
44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема
Отчет за изпълнение на решенията през първото шестмесечие на 2018 г. (Приложение)

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)



Приложение

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич от страна на
общинската администрация през първото шестмесечие на 2018 г.

І. Решения на ОбС относно придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество

1. Придобиване на/разпореждане със собственост:
 С Решение 28-4 от м. ноември 2017 г. Общински съвет дава съгласие за

закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.17 по КККР на град
Добрич с площ 5 000 кв. м, представляващ земеделска земя – лозе, за
разширяване на Гробищен парк – гр. Добрич.

 С Решение 34-8 от м. май 2018 г. Общински съвет дава съгласие за закупуване
на поземлен имот с идентификатор 72624.433.119 по КККР на град Добрич с
площ   1 000 кв. м, представляващ земеделска земя – лозе, за разширяване на
Гробищен парк – гр. Добрич (мюсюлманска част).

Двете решения са изпълнени. Поземлените имоти са закупени чрез нотариално
изповядване на сделките. Плащанията са извършени.
 Решение 33-30 от м. април 2018 г. е за предварително съгласие по реда на чл. 21,

ал. 4 и ал. 5 от ЗОС за извършване на замяна на имот, собственост на
юридическо лице – подлежащ на отчуждаване, с имот частна общинска
собственост или покупко-продажба на имот, собственост на юридическо лице –
подлежащ на отчуждаване.

Извършена е замяна на имотите между „ДИДКОМЕРС“ ООД и Община град Добрич
(имоти, попадащи в разширението на ул. „6-и септември“ по плана на Северна
индустриална зона, срещу земеделска земя – лозе). Сделката е нотариално изповядана;
нотариален акт от м. май 2018 г. Решението е изпълнено.

2. Договори за предоставяне на концесия:
Изпълнението на решенията в това направление е в съответствие с изискванията на

новия Закон за концесиите, в сила от 02.01.2018 г.
 С Решение 32-6 от м. март 2018 г. Общински съвет приема предложение за

прекратяване по взаимно съгласие на концесионен договор № 42 от 09.10.2003 г.
с Тодорка Желязкова Желева за предоставяне на концесия върху имот
„Кожухарска работилница“, намиращ се в АЕМО „Стария Добрич“, гр. Добрич и
одобрява предложения проект за решение на Кмета за прекратяване на
концесионния договор.

Издадено е Решение № РКК-1/03.04.2018 г. за прекратяване на концесионния договор,
съгласно проекта, одобрен от ОбС. Съставено и подписано е двустранно споразумение
от 13.04.2018 г. за прекратяване на договора. Със Заповед № 415/16.04.2018 г. е
назначена комисия, която да приеме обекта и състави протокол за предаването и
приемането. Действията са изпълнени и концесионният договор е прекратен. След
извършване на изискваните уведомления прекратяването е отразено в Националния
концесионен регистър и в Концесионния регистър на общинския сайт. Решението е
изпълнено.
 С Решение 33-12 от м. април 2018 г. Общински съвет одобрява приложения

проект на решение на Кмета на общината за даване на съгласие за замяна на
концесионер по договор № 39 от 09.10.2003 г. за предоставяне на концесия върху



имот „Шапкарска работилница”, намиращ се в АЕМО „Стария Добрич”, град
Добрич.

Издадено е Решение № РКК-3/03.05.2018 г. за замяна на концесионера по цитирания
договор с правоприемник. Съставено и подписано е двустранно споразумение от
28.05.2018 г. за изменение на концесионния договор. Обявление за изменение на
възложената концесия е публикувано в електронния сайт на Държавен вестник,
отразено е в Националния концесионен регистър и в Концесионния регистър на
общинския сайт. Решението е изпълнено.
 С Решение 33-29 от м. април 2018 г. Общински съвет одобрява приложения

проект на решение на Кмета на общината за приемане на мотивираното
предложение на концесионера от концедента за изменение на концесионен
договор № 50 от 03.12.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от имот -
част от градски парк „Св. Георги”, град Добрич - ретро будка за продажба на
пакетирани хранителни стоки.

Издадено е Решение № РКК-2/03.05.2018 г., съгласно одобрения с решението на ОбС
проект. Съставено и подписано е двустранно споразумение от 21.05.2018 г. за
изменение на концесионния договор. Обявление за изменение на възложената концесия
е публикувано в електронния сайт на Държавен вестник, отразено е в Националния
концесионен регистър и в Концесионния регистър на общинския сайт. Решението е
изпълнено.

3. Продажба на имоти по реда на Закона за общинската собственост:
Имот и начална тръжна цена
(без ДДС)

Решение/дата Търг Резултат/
достигната цена в
търга (без ДДС)

- Три поземлени имота в жк
Добротица, отредени за жилищно
строителство:
(1) УПИ І, кв.731 (325100,00 лв.)
(2) УПИ І, кв.729 (466000,00 лв.)
(3) УПИ І, кв.727 (420800,00 лв.)
- Имот УПИ І, кв.720 жк
Добротица за обществено и
делово обслужване (549310,00
лв.)
- Имот УПИ ІV, кв.706 жк
Добротица за жилищно
строителство и обществено и
делово обслужване (320873,00
лв.)

20-13/30.05.2017 07.07.2017
08.09.2017
05.01.2018
29.03.2018
10.07.2018

Няма кандидати.

Продажба на движимо
имущество – активи, налични в
ДГ №32 „Зорница“, ДГ №33 кв.
Рилци, ДЯ №4 „Щастливо
детство“ и закрито СОУ „Дора
Габе“.

24-17/19.09.2017 11.04.2018
29.05.2018

Продадена само
гладачна машина
(каландър) за 885,00
лв.

- Три поземлени имота в жк
Добротица:
(1) идентификатор 72624.621.357

27-5/31.10.2017 05.01.2018
29.03.2018

Продаден Имот с
идентификатор
72624.608.1559 в жк



за жилищно строителство
(62900,00 лв.)
(2) идентификатор 72624.621.358
за жилищно строителство
(62900,00 лв.)
(3) идентификатор 72624.621.34 -
за обществено и делово
обслужване (28700,00 лв.)
- Имот с идентификатор
72624.608.1559 в жк Север-1, ул.
Иван Рилски 1 - за жилищно
строителство (22650,00 лв.)

Север-1, ул. Иван
Рилски 1 - за
жилищно
строителство
(25011,00 лв.). За
останалите имоти
няма кандидати.

Самостоятелен обект в сграда
72624.607.998.1.13 за офис, бул.
Добруджа 32, в сграда 1, ет.3
(98000,00 лв.)

27-15/31.10.2017 05.01.2018
29.03.2018
10.07.2018

Няма кандидати.

- Поземлен имот с
идентификатор 72624.620.93 в жк
Дружба – за паркинг (47400,00
лв.);
- Три поземлени имота в жк
Балик-Йовково-Юг:
(1) идентификатор 72624.619.459
за търговия, услуги и озеленяване
(97000,00 лв.);
(2) идентификатор 72624.619.487
за жилищно строителство
(44000,00 лв.);
(3) идентификатор 72624.619.513
за търговия, услуги, паркинг и
озеленяване (401000,00 лв.);
- Два имота в Бизнес зона:
(1) Поземлен имот №
72624.604.1048 по ул. Свщ. Павел
Атанасов - за производствени и
складови дейности (595115,00
лв.);
(2) Поземлен имот №
72624.604.1049 по ул. Свщ. Павел
Атанасов - за производствени и
складови дейности (740000,00
лв.)

28-16/28.11.2017 05.01.2018
29.03.2018
10.07.2018

Продадени:
- Поземлен имот с
идентификатор
72624.620.93 в жк
Дружба – за
паркинг (84975,00
лв.);
- Поземлен имот №
72624.604.1048 по
ул. Свщ. Павел
Атанасов - за
производствени и
складови дейности
(416600,00 лв.);
- Поземлен имот №
72624.604.1049 по
ул. Свщ. Павел
Атанасов - за
производствени и
складови дейности
(518500,00 лв.)1

Шест поземлени имота,
предвидени за жилищно
строителство:
(1) идентификатор72624.614.3201
жк Русия 1, ул. Дунав (43000,00)

30-18/30.01.2018 29.03.2018
10.07.2018

Няма кандидати.

1 Началните тръжни цени на двата имота в Бизнес зона са намалени с 30% със Заповед № 174/16.02.2018
г. на Кмета на общината на основание чл. 79, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община град Добрич.



(2) идентификатор 72624.619.488
жк Балик-Йовково-юг (32000,00)
(3) идентификатор 72624.619.489
жк Балик-Йовково-юг (32000,00)
(4) идентификатор 72624.619.490
жк Балик-Йовково-юг (43000,00)
(5) идентификатор 72624.619.491
жк Балик-Йовково-юг (33000,00)
(6) идентификатор 72624.619.492
жк Балик-Йовково-юг (35000,00)
Шест поземлени имота –
земеделска земя (лозя):
(1) Имот с № 72624.902.233 с
площ 500 кв. м (12000,00 лв.)
(2) Имот с № 72624.902.8 с площ
494 кв. м (15300,00 лв.)
(3) Имот с № 72624.903.19 с
площ 637 кв. м (12700,00 лв.)
(4) Имот с № 72624.905.31 с
площ 290 кв. м (7000,00 лв.)
(5) Имот с № 72624.905.320 с
площ 518 кв. м (15500,00 лв.)
(6) Имот с № 72624.906.463 с
площ 712 кв. м (19220,00 лв.)

32-15/27.03.2018 18.05.2018 Продадени два от
имотите (лозя):
(2) Имот с №
72624.902.8 с площ
494 кв. м (15500,00
лв.)
(4) Имот с №
72624.905.31 с площ
290 кв. м (7020,00
лв.)

4. Решения за отдаване под наем на имоти/ части от имоти, публична общинска
собственост:

Имот и начална тръжна цена
(без ДДС)

Решение/дата Търг Резултат и
достигната цена в
търга (без ДДС)

Част от имот – част от фоайе в
сграда Корпус III на ул.
Независимост 7, южен вход - за
монтиране на автомат за топли
напитки (99,22 лв./месец)

27-8/31.10.2017 30.03.2018 Отдаден (403,00
лв./месец)

Павилион – част от спирка по
бул. Трети март до Летен театър
– за търговия (24,72 лв./месец)

27-10/31.10.2017 30.03.2018 Отдаден (30,00
лв./месец)

Имот в АЕМО „Стария Добрич“
(„Дърводелска работилница“) –
за изработване на национални
костюми (163,35 лв./месец)

27-11/31.10.2017 30.03.2018 Отдаден (171,25
лв./месец)

Павилион – част от спирка по ул.
П. Хитов срещу МБАЛ – за
търговия (24,72 лв./месец)

30-21/30.01.2018 30.03.2018 Отдаден (290,00
лв./месец)

Седем общински места в улична
регулация в ЦГЧ за поставяне на
витрини за сладолед
(преместваеми обекти – готови
заводски изделия със

30-22/30.01.2018 23.04.2018
22.05.2018

Отдадени четири от
седемте места за
поставяне на витрини
за сладолед - на цени:
85,20 лв./месец;



сертифициран дизайн) – всички с
начална тръжна цена 56,44
лв./месец.

127,04 лв./месец;
260,00 лв./месец;
310,00 лв./месец.

- Част от общински имот в ПИ
72624.623.332 за поставяне на
преместваем обект - павилион за
вестници и списания  по одобрен
модел по ул. „Независимост”
пред бивше кино „Добрич” (50,79
лв./месец;
- Част от общински имот в ПИ
72624.625.9516 за поставяне на
преместваем обект – павилион за
вестници и списания по одобрен
модел в УПИ Х – за
„Озеленяване и подлез” в кв. 14,
ЦГЧ (33,81 лв./месец)

33-13/24.04.2018 22.05.2018 Отдадени и двата
имота:
-имот в ПИ
72624.623.332 (51,00
лв./месец);
-имот в ПИ
72624.625.9516 (34,00
лв./месец)

Пет общински места за поставяне
на преместваеми обекти по
одобрен модел за услуги: жк
Балик-Йовково-Север (1 бр.), жк
Балик-Йовково-Юг (3 бр.), жк
Дружба, всички с начална тръжна
цена 72,60 лв./месец

33-14/24.04.2018 22.05.2018 Отдадено едно от
местата - в жк Дружба
до бл. 9 (73,00
лв./месец).

ІІ. Решения относно дейности за привличане на средства от финансиращи
програми/органи

Две решения по протокол № 19 от м. април 2017 г., с които Общински съвет
дава съгласие за кандидатстване на общината с проекти по Програма INTERREG V-A
Румъния – България 2014-2020 г. и за участие със собствен финансов принос от по 2%
от бюджета на съответния проект.

1. (1) Решение 19-30 е за кандидатстване с проект за обновяване и реконструкция
на пътни отсечки – бул. „Добруджа“, бул. „Никола Петков“ и бул. „Трети март“
– в рамките на приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“.

На първи етап е изготвено Заявление за интерес с проект „Подобряване на връзката с
TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“, което е подадено в
срок. След одобрението му, на втори етап е депозирано разработеното пълно проектно
предложение. След процедурата по оценяване проектът е одобрен за финансиране.
С последвало Решение 31-18 от м. февруари 2018 г. Общински съвет гласува
конкретното собствено финансово участие в изпълнението на проекта, както и
финансово осигуряване на дейностите до възстановяване от Управляващия орган.
През м. март 2018 г. в град Меджидия бе подписано партньорско Споразумение за
изпълнение на проекта. Сключеният договор № ROBG 39246/04.04.2018 г. е на обща
стойност 15 624 662 лв. и със срок за изпълнение 36 месеца. По проекта е предвидена
рехабилитация на асфалтовата настилка по бул. „Добруджа” от кръстовището с бул.
„Добричка епопея” до кръговото кръстовище за кв. Рилци и на ул. „Никола Петков”,
както и изграждане на тротоари и осветление. Дейностите ще бъдат изпълнени в
рамките на малко повече от година, но след дейностите по водния проект за двете
улици.



2. (2) Решение 19-31 е за кандидатстване с проект по същата програма,
приоритетна ос 2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.1 „Повишаване
устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното
наследство“.

На първи етап е изготвено Заявление за интерес с проект „Нашият зелен и защитен
регион Добрич – Констанца“, подадено в срок. След одобрението му, на втори етап е
депозирано разработеното пълно проектно предложение. След процедурата по
оценяване проектът не е класиран за финансиране.

3. Решение 19-37 от м. април 2017 г. се отнася също до трансгранично
партньорство: Общински съвет дава съгласие за кандидатстване по Съвместна
оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски
инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Проектното предложение „Разработване на съвместни черноморски туристически
продукти и съвместен маркетинг между Добрич, Хършова и Килия“ е депозирано в
срока до 30 май 2017 г. То предвижда разработване на съвместни туристически
продукти, организиране и провеждане на тренинги за туроператори, на културни
събития в подкрепа на новите туристически продукти; разработване на съвместна
стратегия за развитието им; развитие на туристическа инфраструктура в черноморския
регион Добрич – Килия – Хършова. Партньори са Градски съвет Килия, Украйна и
администрацията на град Хършова, Румъния. В предходния отчетен период бе
проведен активен диалог между Община град Добрич като водещ партньор и
Управляващия орган (в румънското Министерство на регионалното развитие,
публичната администрация и европейските фондове) по отношение на документацията
за допълнения и уточнения. През настоящия отчетен период са се извършвали действия
за изясняване и уточнения по отношение на румънския партньор. Към настоящия
момент няма информация за взето решение по депозираното през 2017 г. проектно
предложение.

4. Решение 21-16 от м. юни 2017 г. определя партньорството на общината с
„Авангард Персонал Консултинг“ ООД в проект „Стартъп по пътя към
съвършенство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП
РЧР) 2014-2020, приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качество до
работните места“, процедура „Подкрепа за предприемачество“.

Проектът е депозиран в срока до края на м. септември 2017 г. След процедура по
оценяване проектът е одобрен и през м. юни 2018 г. е сключен договор между
дружеството и Управляващия орган на ОП РЧР.
Периодът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Той предвижда подготовка на лица,
желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и
стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане, чрез предоставяне на
комплекс от обучения и услуги, както и предоставяне на подкрепа за започване на
реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране.
Участието на общината се изразява в подпомагане с лектори и консултанти,
информиране на бъдещите предприемачи за административните услуги, които
предоставя за фирми, например възможности за реклама, за участие в събития за
предприемачи и др.

5. С Решение 31-17 от м. февруари 2018 г. Общински съвет декларира, че поема
ангажимент да осигури устойчивост на проект, с който се кандидатства, а
именно „Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на Добрич“



по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски
транспорт“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Към настоящия момент се извършва повторна външна експертиза и оценка на
подобряване на организацията и управлението на трафика в град Добрич. След
приключване на дейността проектът ще бъде депозиран в Междинно звено за оценка.

6. С Решение 32-16 от м. март 2018 г. Общински съвет декларира, че поема
ангажимент да осигури устойчивост на проект, с който се кандидатства, а
именно „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ по
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет 3 „Градска среда“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В изпълнение на решението е изготвено проектно предложение, депозирано в края на
м. май 2018 г. в Междинно звено за оценка. Определен е срок до средата на м. август
т.г. за прецизиране на предложението. След нов преглед в Междинно звено, то ще бъде
изпратено в Министерство на регионалното развитие и благоустройството за
одобрение. Проектът включва рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и
тротоари, благоустрояване и озеленяване на вътрешно квартални пространства
в жк Балик-Йовково и Централна градска част, конкретно описани в решението на ОбС.

III. Други решения
1. С Решение 17-15 от м. февруари 2017 г. Общински съвет дава съгласие

Община Добрич да се побратими с градовете Нижни Новгород, Русия и
Бялисток, Полша.

В предишен отчет бе съобщено, че решението е изпълнено по отношение на Нижни
Новгород – подписан договор за побратимяване на 12 юни 2017 г.
След разменена кореспонденция и съгласуване Договор за сътрудничество между
Община град Добрич и град Бялисток, Полша, също беше подписан – в Бялисток на 23
юни 2018 г.
Решението е изпълнено.

2. С Решение 20-11 от м. май 2017 г. Общински съвет дава съгласие
скулптурната фигура на Дора Габе да бъде преместена от двора на бившето
училище, носещо името на българската поетеса, в двора на Детска градина №
18 „Дора Габе“.

В предходния отчет бе включена информация за кандидатстването на Сдружение
„Добричко училищно настоятелство“ с малък проект „Памет за Дора Габе“ по
Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от
бюджета на Община град Добрич за 2017 г. с предвидено участие в дейностите по
преместване. Проектът не е отговарял на изискванията за административно
съответствие. Поради неосигурено финансиране изпълнението на решението бе
отложено за 2018 г.
През настоящата година изпълнението е възложено на ОП „Комуналстрой“. Към датата
на предаване на отчета дейността е стартирала, извършва се подготовка на площадката,
където ще бъде поставена скулптурната фигура на Дора Габе, съгласно решението на
Общински съвет.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 3:

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:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество  на Община град Добрич, в следния
смисъл:

§1. Изменят се и се допълват разпоредбите на чл. 4а, ал. 1 (като се създават нови т.
5 и т. 6, а досегашната т. 5 става т. 7) и ал.3:

Чл. 4а (1) В изпълнение на стратегията по чл. 4, ал. 1, Общински съвет приема план за
действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна
Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по
предложение на Кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемането
на бюджета на Общината за съответната година и може да бъде актуализирана през
годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.
Програмата е в съответствие с плана за действие за общинските концесии и съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването,
управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
2. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне
под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски
дружества, за учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез
концесия;



3. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу
имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на
имотите, които Общината желае да получи в замяна;
4. описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост, и
способите за тяхното придобиване;
5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
6. обектите по т. 5 от първостепенно значение;
7. други данни, определени от Общинския съвет.

(3) Стратегията, Планът за действие и Програмата, както и промените в тях, се
публикуват на интернет страницата на Общината и се обявяват на видно място в
сградата на Община град Добрич, в 14-дневен срок от приемането им.

§2. Изменя се и се допълва разпоредбата на  чл. 19, ал. 3 и се създават нови ал. 6,
ал. 7, ал. 8 и ал. 9:

Чл. 19 (3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал. 2, Кметът на
Общината или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед, с която
определя за наемател лицето, спечелило търга или конкурса.

(6) Имоти или части от тях, предоставени за управление на общински детски градини,
училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, прилагащи системата на
делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебно-възпитателния
процес, могат да се отдават под наем, при условие, че за това не е на лице пречка и/ или
противоречие с дейността на образователната институция. Предложението за
провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се изготвя от директора
на институцията.

(7) Имоти или части от имоти, предоставени за управление на общински детски
градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, прилагащи системата
на делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебния процес,  само
в определени часове от седмицата, могат да се предоставят на трети лица, за временно
възмездно ползване за образователни услуги,  културна, научна дейност, публични
събития и спорт, за срок не повече от 12 месеца. Въз основа на направеното заявление
директорът отправя до Кмета мотивирано предложение. В случай,че същото бъде
одобрено от Кмета, директорът на образователната институция сключва договор със
заявителя. По отношение на тяхното ползване Директорът на институцията, следва да
въведе ограничителни условия относно кандидатите, вида дейност, достъпа до
помещението, охрана и други специфични изисквания, съобразени с конкретния
случай. Редът и условията за предоставяне под наем на свободните помещения се
определят с Правила утвърдени от кмета на общината.

(8) Предоставянето под наем по реда на ал.6 се извършва, чрез публичен търг или
публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет, което от своя страна
следва да съдържа ограничителни условия относно кандидатите, вида дейност, достъпа
до помещението, охрана и други специфични изисквания, съобразени с конкретния
случай. Въз основа на решението на общински съвет, директорът на съответната
институция издава заповед за провеждане на търг или конкурс. Редът и условията за
провеждане на търга/конкурса се определят с Правила, утвърдени от кмета на



общината. Въз основа на резултатите от търга или конкурса директорът сключва
договор за наем.
(9) Предвидените в ал. 6 и ал. 7 имоти или части от тях не могат да се предоставят за
ползване за политическа, религиозна или друга дейност, забранена на територията на
такива имоти от законови и подзаконови нормативни актове.

§3. Допълва се разпоредбата на чл. 21, като се създават нови ал. 5 и ал. 6:

Чл. 21 (5) Наемателите, които осъществяват дейност на открито с надуваеми
съоръжения, атракциони и др., по отношение на които е невъзможно експлоатирането
през месеците декември, януари, февруари и март, заплащат за тези месеци 50% от
наемната цена, определена в договора за наем.

(6) Наемателите, които осъществяват търговска дейност на територията на общински
детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, в които е
временно е преустановена учебната дейност, през месеците юли и август заплащат за
тези месеци 50% от наемната цена, определена в договора за наем.

§4. Изменя се разпоредбата на чл. 22 в ал. 1 т. 3, ал. 2, ал. 3 и ал. 5:

Чл. 22. (1) (изм. с Решение № 11-7/20.09.2016 г.) С решение на Общинския съвет могат
да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни имоти – частна общинска
собственост, без търг или конкурс:

…………
3. на търговски дружества, необходими им като терени за временно използване, за

спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани  с
изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура.
(2) Лицата, желаещи да наемат имот  по ал. 1, подават искане до Кмета на Общината и
декларация за съгласие (декларация за поверителност) да бъде извършена проверка за
наличие или липса на задължения към общината.
(3) При наличие на подходящи имоти, Кметът на Общината прави предложение пред
Общински съвет за вземане на решение по ал.1.
(5) Срокът на наемните правоотношения по ал.1 не може да бъде по-дълъг от 10
години за имотите посочени в т. 1 и т. 2 , а за имотите посочени в ал. 1, т. 3 срокът на
наемните правоотношения не може да бъде по-дълъг от срока на ремонтно –
строителните дейности.

§5. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 61, ал. 1:

Чл. 61 (1) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сгради, собственост на
физически или юридически лица, построени върху имоти, частна общинска
собственост, се учредява след решение на Общински Съвет, без търг или конкурс, от
Кмета на общината на собственика на сградата,  на собственици на жилища и/или други
обекти в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения при условията на чл.
183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.

§6. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 66, ал. 2, като се създава нова т. 4
(досегашната т. 4 става т. 5):

Чл. 66 (2) Замяна по ал. 1 може да се извърши:



1. при прекратяване на съсобственост върху имоти между Общината и трети лица;
2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на
имоти за нуждите на Общината;
3. между Общината и друга община или между Общината и държавата;
4. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;
5. в други случаи, определени в закон.

§7. Изменя се разпоредбата на чл. 77, ал. 3:

Чл. 77 (3) Размерът на определения депозит не може да бъде по-малък от 25 на сто от
началната тръжна цена, съответно 25 на сто от годишния наем при търгове с тайно
наддаване за отдаване под наем.

§8. Изменя се разпоредбата на чл. 81, ал. 5, която придобива следния вид:

Чл. 81. (5) Пликът съдържа предложение, попълнено съгласно приложения образец в
тръжната документация.

§9. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 84, ал. 3:

Чл. 84 (3) Депозитите на класираните на второ и трето място участници се
освобождават в срок три работни дни след сключване на договора. Депозитът на
спечелилият търга участник се задържа като гаранция за сключване на договор и се
прихваща от цената при  продажба на имот, а при отдаване под наем на имот депозитът
се задържа за целия период на договора, като депозитът се връща след прекратяване на
договора, при условие че наемателят няма неплатени задължения, произтичащи от този
договор, а именно: наем, ел. и ВиК разходи и др.

§10. Изменя се разпоредбата на чл. 89, ал. 1, т. 3:

Чл. 89 (1) Тръжната документация съдържа:
3. вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да
бъде по-малък от 25 на сто от началната тръжна цена, съответно 25 на сто от годишния
наем при търгове с явно наддаване при отдаване под наем.

§11. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 102, ал. 1:

Чл. 102 (1) Депозитите на класираните на второ и трето място участници се
освобождават в срок три работни дни след сключване на договора. Депозитът на
спечелилият търга участник се задържа като гаранция за сключване на договор и се
прихваща от цената при  продажба на имот, а при  отдаване под наем на имот
депозитът се задържа за целия период на договора, като депозитът се връща след
прекратяване на договора, при условие че наемателят няма неплатени задължения,
произтичащи от този договор, а именно: наем, ел. и ВиК разходи и др.

§12.   Създава се нова глава IX. ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ:

Чл. 119. (1) По предложение на Кмета, с решение на Общински съвет се определят
общинските ателиета и гаражи,които са  предназначени за:
1.  отдаване под наем за задоволяване на лични нужди;



2.  продажба на лица, настанени в тях по административен ред;
3.  продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
(2) Предназначението на ателиетата и гаражите се определя и може да се променя
съобразно потребностите на общината от Общинския съвет по предложение Кмета на
общината.
(3) Ателие по смисъла на настоящата наредба е помещение извън жилището
предназначено за индивидуална творческа дейност, разрешена по надлежния ред, а
именно: художествена, литературна, архитектурна, инжинерно-техническа и друга,
чието упражняване изисква самостоятелно помещение,  отговарящо на всички
изисквания на ЗУТ и поднормативни актове в тази връзка.
(4) Ал. 3 не се отнася за обектите, намиращи се на територията на АЕМО „Стария
Добрич“.

Чл. 120. Управлението и разпореждането с общински ателиета и гаражи се извършва по
реда за управление и разпореждане с общински нежилищни имоти – частна общинска
собственост, установен с тази наредба.

§13. Изменя се и се допълва Приложение №1 към наредбата за определяне на базисни
наемни цени в лв./кв.м/месец, актуализирани със Заповед № 103 от 29.01.2018 година,
за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, в следния смисъл: Утвърждава
действащите  БАЗИСНИ ЦЕНИ.
ДОПЪЛВА Приложение №1 към наредбата за определяне на базисни наемни цени в
лв./кв.м/месец за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, определяйки
БАЗИСНИ наемни цени в лв./кв.м/месец за отдаване под наем за общински ателиета,
гаражи и читалищна дейност:

Приложение №1, т. 1 ПОМЕЩЕНИЯ

Зони Търго
вия
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развлечение
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Гаражи Ателие
та

За
читалищна

дейност

І 10,91 6,67 2,12 9,07 1,82 24,17 3,10 3,81 0,55

ІІ 6,35 5,08 1,70 7,27 1,51 18,13 2,65 3,05 0,45

ІІІ 4,66 4,66 1,59 6,77 1,48 6,05 1,99 1,83 0,44

ІV 4,23 4,24 1,46 4,83 1,48 5,08 1,00 1,50 0,44



§14. Изменя се и се допълва Приложение №1, т. 3 и т. 4 към наредбата за
определяне на базисни наемни цени в лв./кв.м/месец за отдаване под наем на общински
нежилищни имоти, а именно ОБХВАТ НА ЗОНИТЕ. Допълва настоящото
приложение с графика на определените I, II, III и IV зони, съставляваща неразделна
част от приложението.

Приложение №1
т. 3 І-ва зона обхваща площите, заключени между: бул. „25-ти септември” от площад
„Тракия”, ул. „Независимост” до пресечката с ул. „Любен Каравелов”, ул. „България”,
ул. „Максим Горки”, ул. „Славянска”, бул. „25-ти септември”, ул.“Генерал Гурко“, ул.
„Отец Паисий”, бул. „Добруджа” и ул. „Гоце Делчев” до бул. „Русия”.

т. 4 ІІ-а зона обхваща площите, заключени в пространството между: бул.”Трети март”
(от входа на Градски парк), бул.”Добричка епопея”, бул.”Добруджа”, бул.”25-ти
Септември”, ул.”Ген. Георги Попов”, бул.”Добруджа”, бул. „Русия“, бул.”25-ти
Септември” (до входа на Градски парк), градски парк „Свети Георги”, с изключение на
площите по т. 3.

§15. Изменя се Приложение №1, като се отменя т. 11.

§16. Изменя се Приложение №1, т. 11а:

Приложение №1
т.11а /1/ Наемната цена за отдаване под наем на имоти или части от тях в училища и
ЦПЛР, с изключение на физкултурни салони, по реда на чл. 19, ал. 7 (за определени
часове от седмицата) се определя на 1 лв./кв.м/час.
/2/ Наемна цена за отдаване под наем на физкултурни салони в училища, по реда на чл.
19, ал. 7 (за определени часове от седмицата), се определя на 10 лв./час, но не по-малко
от 30 лв. за еднократно ползване.
/3/ Наемна цена за отдаване под наем на помещения в детски градини по реда на чл. 19,
ал. 7 (за определени часове от  седмицата), се определя на 5 лв./час.
/4/ Базисните наемни цени за отдаване на имоти или части от тях, в образователни
институции, по реда на чл. 19, ал. 6, се определят съгласно приложение 1, т.1 и т.2 към
настоящата наредба.

§17. Изменя се и се допълва Приложение №1, като се създава нова т. 14, а
досегашната т. 14 става т. 15:

Приложение №1
т. 14 Базисната наемна цена за предоставяне под наем на помещения в закрити учебни
заведения се определя съгласно приложение №1, т.1 към настоящата наредба.

§18. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град
Добрич не изменя действащите договори за наем на общински имоти, които
запазват правното си действие до изтичане срока на договора.

§19. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество  на Община град Добрич влиза в



сила след публикуването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията
на общината.

II. 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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително
по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич
през второ тримесечие на 2018 г. и актуализирано разпределение на променените
бюджети към 30.06.2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 125,
ал. 4 от Закона за публичните финанси, приема Информация за извършени промени на
приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич, съответно по бюджетите
на второстепенните разпоредители с бюджет през второ тримесечие на 2018 г. и
актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет
при Община град Добрич към 30.06.2018 г.

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 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Актуализация на бюджета за 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 44 от Наредба за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град
Добрич:

1. Приема актуализация (увеличение) на бюджета на Община град Добрич за
2018 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 76 665 лева, съгласно Приложение № 1.
1.2. По разходите  в размер на 76 665 лева, съгласно Приложение № 2.

2. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните функции,
дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация.

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)



в лева

Държавни
дейности

Местни
дейности Общо

увеличение(+)
намаление (-)

увеличение(+)
намаление (-)

увеличение(+)
намаление (-)

24-06 Приходи от наеми на земя 91 000 91 000
36-11 Получени застрахователни обезщетения за ДМА 140 140
70-01 Придобиване на дялове и акции и увеличение на

капитала и капиталовите резерви (-)
-14 475 -14 475

140 76 525 76 665

§

Приложение № 1

Наименование на параграфа

ВСИЧКО ПРИХОДИ

П Р И Х О Д И



в лева

Държавни
дейности

Местни
дейности Общо

увеличение
(+)

намаление (-

увеличение
(+)

намаление (-)

увеличение
(+)

намаление (-)

42-14

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата  по решение на Общински съвет - за
обезпечаване дейността на Общински фонд
„Здраве”

20 000 20 000

42-14

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата по решение на Общински съвет - за
финансова помощ на семейства и двойки с
репродуктивни проблеми

15 000 15 000

0 35 000 35 000
0 35 000 35 000

10-20 Разходи за външни услуги 140 140
140 0 140

42-14

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата по решение на Общински съвет - за
поевтиняване на карти за градски транспорт на
пенсионери над 70 г. и безплатни карти на хора с
увреждания

20 000 20 000

0 20 000 20 000
140 20 000 20 140

10-16 Вода, горива и енергия -30 000 -30 000
10-30 Текущ ремонт -36 000 -36 000

0 -66 000 -66 000

10-15 Материали 36 000 36 000
0 36 000 36 000
0 -30 000 -30 000

45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел

60 000 60 000

0 60 000 60 000

10-16 Вода, горива и енергия 21 525 21 525
0 21 525 21 525
0 81 525 81 525

10-20 Разходи за външни услуги 2 950 2 950
0 2 950 2 950
0 2 950 2 950

22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната -30 000 -30 000

0 -30 000 -30 000

00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи -2 950 -2 950
0 -2 950 -2 950
0 -32 950 -32 950

140 76 525 76 665

998 Дейност "Резерв"

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА

Функция “Икономически дейности и услуги ”
898 Дейност "Други дейности по икономиката"-Общински младежки център "Захари Стоянов"

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

714 Дейност "Спортни бази за спорт за всички"-  Община

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА

910 Дейност "Разходи за лихви"

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА

  Функция "Разходи некласифицирани в другите функции"

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда"

604 Дейност "Осветление на улици и площади"

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА
Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното

развитие" - ОП "Комуналстрой"

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА

714 Дейност "Спортни бази за спорт за всички"- ОП "Спортни имоти"

Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности ”

§ Наименование на параграфа

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта-
дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи"

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА

Функция "Здравеопазване"
469  Дейност "Други дейности по здравеопазването"

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА

Приложение № 2

Р А З Х О Д И

ВСИЧКО РАЗХОДИ

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
530  Дейност "Центрове за настаняване от семеен тип"

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Актуализация на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич за 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 6:

Общински съвет град Добрич, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от  ЗМСМА  и
във  връзка  с  чл. 4   от   Правилника  за организация на работата на Консултативния
съвет по въпросите на туризма на територията на Община град Добрич актуализира
Програмата за развитие на туризма за 2018 г., както следва:

 Предвидените средства по дейност 1.3 – „Кулинарно шоу“, в размер на 1000 лева
се пренасочват за предложен и одобрен проект в конкурса за туристическо лого.

 Предвидените средства по дейност 1.5 – „Добрички петъчни празници“ (Dobrich
Friday Fest), в размер на 5000 лева се пренасочват за провеждане на събитие
September Sun Rock Fest в периода 7-8 септември 2018 г.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „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 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на годишния отчет на Кмета на Община град Добрич за осъществената
концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2017 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 7:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
40, ал. 2, т. 2 от Закона за концесиите, одобрява годишния отчет относно осъществената
концесионна дейност през 2017 г. в Община град Добрич и изпълнението на
концесионните договори. (Приложение №1)

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 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ОСМА 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, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 8:

1. 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:

Поземлен имот с идентификатор 72624.620.18 с площ 29 085 кв.м, ведно с:
- Масивна четириетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.1 с площ 1 248.00

кв.м и изба с площ 1 248.00 кв.м;
- Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.2, със застроена

площ 573.00 кв.м и изба с площ 573.00 кв.м;
- Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.3 с площ 381.00 кв.м

и изба с площ 381.00 кв.м;
- Масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.4 с площ 215.00 кв.м и

изба с площ 215.00 кв.м,
с предназначение - читалищни, образователни, здравни, социални, хуманитарни дейности.

2.1. 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:

- Масивна четириетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.1, със застроена
площ от 1 248.00 кв.м и изба с площ 1 248.00 кв.м;

- Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.2, със застроена
площ 573.00 кв.м и изба с площ 573.00 кв.м;

- Част от масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.4 цялата със
застроена площ 215.00 кв.м, с изключение на изба с площ 215.00 кв.м (малък физкултурен
салон),
попадащи в поземлен имот с идентификатор 72624.620.18 по Кадастралната карта на град
Добрич в УПИ І, кв. 8 по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба 1, 2 и 4” с административен адрес град
Добрич, жк „Дружба” № 58 площ 29 085 кв.м
на Народно читалище „Добрич – 2017” с ЕИК 177235542, с председател Николай Петков
Нейчев, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. „Доктор Константин



Стоилов” № 34, вписано в регистъра на народните читалища под № 3660/28.12.2017 г., за
срок от 10 (десет) години, за нуждите на читалището.

2.2. 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:

- Актова зала, представляваща изба с площ 381.00 кв.м, прилежаща към масивна
едноетажна сграда с идентификатор 72624.640.18.3, разположена в поземлен имот с
идентификатор 72624.620.18 по Кадастралната карта на град Добрич в УПИ І, кв. 8 по
ПУП-ПРЗ на жк „Дружба 1, 2 и 4” с административен адрес град Добрич, жк „Дружба” №
58
на Сдружение „Спортен клуб Вълк“ с ЕИК 176871053, със седалище и адрес на
управление град Добрич, жк „Балик“ бл. 68, вх. В, ап. 10 с председател Стоян Стефков
Димов, за срок от 5 (пет) години.

2.3. 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 следните имоти – частна общинска собственост:

- Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.3 със застроена
площ 381.00 кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.620.18 по
Кадастралната карта на град Добрич в УПИ І, кв. 8 по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба 1, 2 и 4” с
административен адрес град Добрич, жк „Дружба” № 58 площ 29 085 кв.м, без
прилежащата към нея изба с площ от 381 кв.м

- Малък Физкултурен салон, представляващ изба с площ 215.00 кв.м, прилежаща
към масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.640.18.4, разположена в
поземлен имот с идентификатор 72624.620.18
на Сдружение „Нуките“ с ЕИК 177200064, със седалище и адрес на управление град
Добрич, ул. „Васил Априлов“ № 1, вх. А, ет. 5, ап. 13 с председател Тодор Бонев Тодоров,
за срок от 5 (пет) години.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 33; „ПРОТИВ” - 1; „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 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобрение на проект на решение на Кмета на Община град Добрич за приемане на
предложение за прекратяване по взаимно съгласие на договор № 63 от 12.12.2005 г., за
предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: спирка
на градски транспорт по ул. „Христо Ботев” до пазара, град Добрич с концесионер ЕТ
„ПРИМА-49-ПАВЛИ ЙОРДАНОВ”, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 9:

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 и чл. 148, ал. 1 от ЗК, и чл. 21, ал. 1, буква „е” от договор
за предоставяне на концесия № 63 от 12.12.2005 г., одобрява предложения проект на
решение на Кмета на Община град Добрич за прекратяване по взаимно съгласие на
договор № 63 от 12.12.2005 г., за предоставяне на концесия върху част от имот,
публична общинска собственост: спирка на градски транспорт по ул. „Христо Ботев” до
пазара, град Добрич с концесионер ЕТ „ПРИМА-49-ПАВЛИ ЙОРДАНОВ”, град Добрич.
(Приложение № 1)

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)



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 № 63 от 12.12.2005 г., предложение с наш вх. рег.
индекс № 70-00-1135 от 25.06.2018 г. от концесионера ЕТ „ПРИМА-49-ПАВЛИ
ЙОРДАНОВ”, гр. Добрич за прекратяване на концесионен договор № 63 от 12.12.2005
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 № 70-00-1135 от 25.06.2018 г.  от

концесионера ЕТ „ПРИМА-49-ПАВЛИ ЙОРДАНОВ”, гр. Добрич за прекратяване по
взаимно съгласие на договор № 63 от 12.12.2005 г. за предоставяне на концесия върху
част от имот, публична общинска собственост: спирка на градски транспорт по ул.
„Христо Ботев” до пазара, град Добрич, поради здравословни проблеми на
концесионера.

2. Прекратявам договор № 63 от 12.12.2005 г. сключен с концесионера ЕТ
„ПРИМА-49-ПАВЛИ ЙОРДАНОВ”, гр. Добрич, ЕИК 124085113,  за предоставяне на
концесия върху част от имот, публична общинска собственост: спирка на градски
транспорт по ул. „Христо Ботев” до пазара, град Добрич по взаимно съгласие, считано
от 22.08.2018 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 ЕТ „ПРИМА-49-ПАВЛИ ЙОРДАНОВ”, гр. Добрич гаранция в

размер на 2 160,00 лв., внесена преди подписване на концесионния договор, както и
сумата в размер на 892,59 лв. без ДДС (1071,11 лв. с ДДС), представляваща надвнесена
част от годишно концесионно плащане за тринадесетата година по договор от
концесионера (с оглед предсрочно прекратяване на концесионния договор през 13-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 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и
Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 април 2018 г. до 30
юни 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 10:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, одобрява разходите за командировки на Kмета на Община
град Добрич за периода от 01 април 2018 г. до 30 юни  2018 г. (пътни, дневни и
квартирни пари), съгласно Приложение № 1.

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)



Приложение № 1

/ в лева /
Период на Място ДневниНощувкиТранспортВсичко По покана на:

командировката

06.3.2018 г. гр. София 20,00 0 0 20,00
Работни срещи в Министерство на
регионалното развитие и благоустройство

13.04 - 15.04.2018 г. СОК Камчия 40,00 64,45 104,45 Участие в семинар

18.04-19.04.2018 г. гр. София 40,00 122,00 197,16 359,16 Работни срещи в Министерство на
младежта и спорта

10.05.2018 г. гр. София 20,00 270,08 290,08
Работни срещи в Министерство на
регионалното развитие и благоустройство

13.05.2018 г. гр. София 20,00 194,94 214,94
Работни срещи в Министерство на
регионалното развитие и благоустройство

21.05.2018 г. гр. София 20,00 330,48 350,48
Работни срещи в Министерство на
регионалното развитие и благоустройство

06.06.2018 г. гр. София 295,63 295,63 Работни срещи
Всичко: 160 186,45 1288,29 1635

Кмет на Община гр. Добрич
за периода 01.04.2018 г. - 30.06.2018 г.

Отчет
за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов -



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на проект на частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на
община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.87.82, образуван от ПИ 72624.87.6 в
землището на град Добрич, за промяна предназначението от земеделски в за „Пп“
УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 11:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
127, ал. 6, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, одобрява частично изменение (ЧИ) на
Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич  за ПИ 72624.87.82, 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” - 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 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план
(ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.509.117 и 72624.509.125 за обект:
„Подземно кабелно трасе ниско напрежение /НН/ 0.4 kV за ПИ 72624.509.126-
урбанизирана територия за „ОО“ в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 12:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124 а, ал. 1, във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване проект на
Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти  (ПИ)
72624.509.117  и 72624.509.125 за обект: „Подземно кабелно трасе ниско напрежение
/НН/ 0.4 kV за ПИ 72624.509.126- урбанизирана територия за „ОО“ в землището на град
Добрич.

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА 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, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 13:
(изм. и доп. с решение № 52-8 от 17.09.2019 г. на Общински съвет град Добрич)

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.
124, ал. 1, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, разрешава 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, за промяна на устройствената зона от СМЕСЕНА
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА в ЦЕНТРАЛНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА, означена
в ОУПО като „Ц“ с устройствени показатели: Пл.застр. до 80%, Кинт до 3,0 и мин. Пл.
озел. 20%.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 21; „ПРОТИВ” - 6; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 10.

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 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти – общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 14:

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 72624.602.884 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, идентичен с УПИ ХІІ-884 в кв. 937 по
Кадастрален и ЗРП на жк „Рилци“ на град Добрич, с площ 1 251.00 (хиляда двеста
петдесет и един) кв. м, находящ се на ул. „Княз Александър Батенберг“ №6 в кв.
„Рилци“ на 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 следните
имоти:

- Поземлен имот с идентификатор 72624.613.873 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 ХVІ-873 в кв. 741, предвиден „за жилищно
строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Изгрев“ на град Добрич, приет с Решение №56-
3/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, с площ 221.00 (двеста двадесет и един)
кв. м, находящ се на ул. „Роза“ №16а в град Добрич, актуван с АОС №4533/09.03.2010
г., вписан под №11, том ІV, вх. рег. №1743/11.03.2010 г. в Службата по вписванията
град Добрич и начална тръжна цена: 11 700.00 (единадесет хиляди и седемстотин)
лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 3 107.70 (три хиляди сто и седем и 0.70) лева.
- Поземлен имот с идентификатор 72624.602.884 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 ХІІ-884 в кв. 937, предвиден „за жилищно



строителство“ по Кадастрален и ЗРП на жк „Рилци“ на град Добрич, приет с Решение
№14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, с площ 1 251.00 (хиляда двеста
петдесет и един) кв. м, находящ се на ул. „Княз Александър Батенберг“ №6 в кв.
„Рилци“ на град Добрич, актуван с АОС №4498/03.12.2009 г., вписан под №138, том
ХХХІ, вх. рег. №19957/10.12.2009 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална
тръжна цена: 17 900.00 (седемнадесет хиляди и деветстотин) лева, без включен
ДДС.

Данъчната оценка на имота е 12 581.30 (дванадесет хиляди петстотин осемдесет
и един и 0.30) 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” - 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 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 15:

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

– част от фоайе на I-ви етаж в сграда с идентификатор 72624.623.617 (Корпус
III) на ул. „Независимост” № 7 (южен вход) за монтиране на автомат за топли напитки,
площ 2.5 кв. м, с АОС № 755 от 22.07.1998 г., с начална тръжна цена 102.00 лева
месечно и 20% ДДС.

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – точка 13,
актуализирана със Заповед № 103/29.01.2018 година на Кмета на Община град Добрич.

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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в сграда с
идентификатор 72624.626.4954.3 (Детска ясла № 4) на ул. „Любен Каравелов” № 55,
град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 16:

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 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, а
именно:

– част от масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.626.4954.3 (Детска
ясла № 4), представляваща три помещения на втори етаж в югоизточната част на ул.
„Любен Каравелов” № 55, град Добрич, с площ 102.80 кв.м, АОС № 4981/25.06.2013 г.,
с начална тръжна цена 155.23 лева месечно и 20% ДДС, за дейност с нестопанска цел.

Помещенията се отдават под наем на сдружения, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, актуализирана със
Заповед № 103/29.01.2018 година на Кмета на Община град Добрич.

II. 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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на земеделска земя в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 17:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 31, ал. 3 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 имот – земеделска земя с идентификатор
72624.11.3 в землището на град Добрич с площ 100 002.00 кв.м, с начална тръжна
наемна цена за една стопанска година в размер на 80.00 лв./дка.

Срок за отдаване под наем – 4 (четири) години.
Имотът е актуван с Акт № 4208 от 09.12.2008 г. като частна общинска

собственост.
II. 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 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имоти, общинска собственост за поставяне на
преместваеми павилиони.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 18:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.
8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година, в част ІІ ОБХВАТ И
СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА, точка 2 ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, подточка 2.1
ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ОБЕКТИ, със следните имоти за отдаване под наем:

1. Част от имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ I кв. 563 по
кадастрален и ЗРП на „ЖК Русия-1“ град Добрич за поставяне на преместваем обект –
павилион по одобрен модел с площ 12.00 кв.м, съгласно приета скица-виза.

2. Част от имот – публична общинска собственост за поставяне на
преместваем обект – готово заводско изделие с унифициран дизайн – „Павилион за
продажба на прясно изцедени сокове” с площ 4.20 кв.м, в градски парк „Свети Георги",
съгласно приета скица-виза.

ІI. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 2, и 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 общинска собственост:

1. Част от имот – частна общинска собственост, с  АЧОС № 1416/24.01.2001
г., за поставяне на преместваем обект – павилион по одобрен модел с площ 12.00 кв.м,
съгласно приета скица-виза, с начална тръжна цена 115.92 лева месечно и съгласно чл.
45, ал. 1 от ЗДДС.

2. Част от имот - публична общинска собственост АОС № 1025/10.06.1999 г.,
за поставяне на преместваем обект – готово заводско изделие с унифициран дизайн –
„Павилион за продажба на прясно изцедени сокове” с площ 4.20 кв.м, в градски парк
„Свети Георги", съгласно приета скица-виза, с начална тръжна цена 40.57 лева месечно
и съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС.



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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 32; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4.

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 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Приобщаване на
тераса към съществуващо жилище (апартамент) в УПИ I в кв.5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на
град Добрич”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 19:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 38,
ал. 2 от Закона за общинската собственост, дава съгласие да се учреди на Ирена
Веселинова Митева с постоянен адрес: град Добрич, ул. „Опълченец Димитър Ковачев
№23, вх.А, ап.2, чрез пълномощник Веселин Тодоров Митев от град Добрич, съгласно
пълномощно с рег. номер №20/04.01.2016 г. за удостоверяване на подписите от нотариус
Юлиян Димитров, вписан в Регистъра на Нотариалната камара под номер №160, с район на
действие Районен съд - град Добрич, безсрочно, възмездно право на пристрояване върху
5.82 (пет и 0.82) кв. м в общински имот 72624.622.1090 по КККР на град Добрич,
идентичен с УПИ I в кв.5 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение
№38-3 от 31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед
№1454/25.10.2011г. на Кмета на Община град Добрич, предвиден „за жилищно
строителство, паркиране и озеленяване“, актуван с акт за частна общинска собственост
АОС № 5381/20.06.2018 г., вписан под № 80, том XII, вх. регистър №4829/21.06.2018 г., за
приобщаване на тераса към собствения ѝ апартамент №1, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.1090.1.27 по КККР на град
Добрич, находящ се на ул. „Цар Петър” № 2, вх.А, ет.1, по одобрен инвестиционен проект,
за сумата от 820.79 (осемстотин и двадесет и 0.79) лева.

Данъчната оценка на правото на пристрояване върху 5.82 (пет и 0.82) кв.м е 779.20
(седемстотин седемдесет и девет и 0.20) лева.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 36; „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 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна
общинска собственост по ул. „Васил Левски” № 7 град Добрич на  Сдружение
Дружество за декоративни животни и птици „Златна Добруджа”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 20:

I. 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 реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за учредяване на безвъзмездно
право на ползване върху имот – частна общинска собственост, представляващ
помещение № 4, с идентификатор 72624.623.249.3.4, с полезна площ 21,60 кв.м, на II-ри
етаж в сградата на ул. „Васил Левски“ № 7, на Сдружение Дружеството за декоративни
животни и птици „Златна Добруджа” с председател Николай Кирилов Минчев. АЧОС
№ 3059/05.05.2006 г.

Срок за предоставяне за ползване 5 (пет) години.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 34; „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 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Кандидатстване по проект „Красива България” (ПКБ) 2018 г., Мярка М01-01
„Осигуряване на достъпна средана обществени сгради“, финансиране на проектно
предложение „Осигуряване на достъпна среда в стадион „Дружба“ в град Добрич“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 21:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
17, ал. 2, т. 5 от ЗКН, дава съгласие Община град Добрич да кандидатства за
финансиране пред Министерството на труда и социалната политика по Проект
„Красива България” 2018, М01-01 „Осигуряване на достъпна среда за обществени
сгради”, финансиране на обект „Осигуряване на достъпна среда в стадион „Дружба“ в
град Добрич“, на обща стойност 120 000 лева.

II. Община град Добрич да съфинансира дейностите по проекта, като стойността
на съфинансиране е 10% (десет процента) от общата стойност на проекта, в размер на
12 000 лева.

III. 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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Увеличаване на капитала на „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ” ЕООД,  ЕИК 124086119,
чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на
дружеството.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 22:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 72, чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 147, ал. 2, чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата за упражняване на правата върху
общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по
Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел:

1.Приема оценка за непарична вноска (апорт), изготвена на основание чл. 72, ал.
2 от Търговския закон, в размер на 79 650 лева (седемдесет и девет хиляди шестстотин
и петдесет лева) за увеличаване капитала на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, ЕИК
124086119.

2. Увеличава капитала на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, ЕИК 124086119, със
седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8,
по реда на чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон от 961 890 лева (деветстотин
шестдесет и една хиляди осемстотин и деветдесет лева), разпределен в 96 189
(деветдесет и шест хиляди сто осемдесет и девет) дяла по 10 лева (десет лева) всеки, на
1 041 540 лева (eдин милион четиридесет и една хиляди петстотин и четиридесет лева),
разпределен в 104 154 (сто и четири хиляди сто петдесет и четири) дяла по 10 лева
(десет лева) всеки, ЧРЕЗ ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ ДЯЛОВЕ – 7 965 (седем хиляди
деветстотин шестдесет и пет) дяла по 10 лева (десет лева) всеки дял, на едноличния
собственик на капитала – ОБЩИНА ДОБРИЧ, с ЕИК 000852932, като увеличението
на капитала е със стойността на непарична (апортна) вноска в общ размер на 79
650 лева (седемдесет и девет хиляди шестстотин и петдесет лева), представляваща:

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

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



3. Утвърждава актуализирания учредителен акт на „Тролейбусен транспорт”
ЕООД, касаещ промяната в капитала.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да сключи договор за прехвърляне
правото на собственост върху МПС като непарична вноска на основание чл.73, ал.2 от
Търговския закон във вр. с чл.144, ал.2 от Закона за движение по пътищата.

5. Възлага на Кмета на Община  град Добрич и Председателя на Общински съвет
град Добрич да подпишат изменения Учредителен акт на „Тролейбусен транспорт“
ЕООД, град Добрич.

6. Възлага на управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, да заяви за
вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията увеличаването на
капитала и приемане на учредителния акт.

ПОИМЕННО 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 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Коригиране срока за предявяване на плащане в Запис на Заповед, обезпечаващ искане
за авансово плащане по Проект „За равен шанс на децата“ № BG 051PO00-2.004-0028-
C01.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 23:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21 ал. 1, т. 10, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, в изпълнение на т. 3.8.1 и т. 3.9 от Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент
BG 051PO001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, упълномощава Кмета на
Община град Добрич да издаде Запис на Заповед, обезпечаващ искане за авансово
плащане по Проект „За равен шанс на децата“ № BG 051PO001-2.004-0028-С01, за
сумата от 131 640,00 (сто тридесет и една хиляди шестстотин и четиридесет) лева, със
срок за предявяване на плащане 31.08.2019 г.

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 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич за мандат 2019-
2023 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 24:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 68а, ал. 4 от
Закона за съдебната власт, Общински съвет град Добрич:

I. Определя 23 кандидата за съдебни заседатели за Окръжен съд Добрич, съгласно
Списък на предложените от Временната комисия, избрана с Решение № 34-34 от
29.05.2018 г. на Общински съвет град Добрич кандидати за съдебни заседатели за
Окръжен съд Добрич - Приложение №1, представляващ неразделна част от настоящото
решение, и ги предлага за избиране от общото събрание на съдиите от Апелативен съд
град Варна.

II. Възлага на Председателя на Общински съвет град Добрич да изпрати
настоящото решение на Председателя на Апелативен съд – Варна, ведно с документите
по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ.

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)



Приложение № 1

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ

1. Атанаска Николова Маркова
2. Бисера Господинова Пасева - Рачева
3. Веселин Иванов Василев
4. Геновева Димитрова Друмева
5. Герасим Михайлов Герасимов
6. Даниела Димчева Михайлова
7. Дияна Стефанова Йончева
8. Добринка Георгиева Пондева
9. Емран Кемран Исмаил
10. Живко Пенев Желязков
11. Живко Стефанов Василев
12. Иван Петров Стоянов
13. Кристина Енева Енева
14. Мариана Господинова Драганчева
15. Мария Иванова Христова
16. Пенка Желева Миланова
17. Росен Пенков Джендов
18. Светлана Ненчева Попова
19. Светлана Тодорова Демирова
20. Симона Божинова Костадинова
21. Тихомир Иванов Колев
22. Тошка Кънчева Кондова
23. Оксана Петкова Иванова



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 36/31 юли 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 36

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 юли 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Дарение на 12 броя тролейбусни стълбове на Община Варна.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 36 – 25:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34,
ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 41, ал. 3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ибущество, дава съгласие
за дарение на 12 броя тролейбусни стълбове, както следва: ТССА-12С-421-220/9м – 4
броя, ТССА-12С-351-159/9м – 6 броя, ТССА-12С-235-159/9м – 2 броя на Община Варна
с отчетна стойност в размер на 13 200 лева и с балансова стойност към 30.06.2018 г. –
12 012 лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)


