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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от
Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за
контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” за
полугодието на 2018 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125,
ал. 4 и чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 48 и чл. 49, ал. 1 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 Информация за изпълнението
на бюджета на Общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по
чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които
попадат в подсектор „Местно управление” за полугодието на 2018 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 32; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложениe за включване на проекти за концесии в плана за действие и приемане на
план за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. на Община град
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 2:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал.
2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 40, ал. 1 и § 8 от ПЗР на Закона за концесиите и чл.
19, ал. 1 от Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите
елементи на концесията, приема план за действие за общинските концесии за периода
2018 - 2020 г. на Община град Добрич, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12,  чл. 21, ал.
2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС актуализира Програмата за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година в част ІІ. Обхват и
съдържание на програмата, т. 9 „ИМОТИ/ОБЕКТИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ЗА КОИТО
ПРЕДСТОЯТ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ПО РЕДА НА ЗК”,
както следва:

2.1. Отпадат обектите от т. 1 до т. 7 включително.
2.2. Включват се следните обекти:
2.2.1. Части от имоти, общинска собственост, представляващи: елементи на

градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт (тристранно заграден
навес до 8,50 кв.м с осигурени места за сядане) – 7 бр. и определените, съгласно
дадената виза от главния архитект на Община град Добрич, места за поставяне на
преместваеми обекти за търговска дейност – павилиони до 6,00 кв.м, разположени в
близост до спирките – 7 бр., както следва:

 Общинско място по ул. „Отец Паисий”, в улична регулация,
североизточно от УПИ II, кв.79 по плана на ЦГЧ.

 Общинско място по бул. „25 септември”, в уличната регулация, срещу
бившия магазин „Млад техник“.

 Общинско място по бул. „25-ти септември”, пред бившия магазин „Млад
техник“.



 Общинско място по ул. „Христо Ботев”, в уличната регулация, на
северния тротоар пред Пощата в ЖК „Балик“.

 Oбщинско място по ул. „Никола Петков”, в уличната регулация, на
западния тротоар, пред бившия РУМ.

 Общинско място по бул. „Добруджа“ на тротоара пред КАТ.
 Общинско място по бул. „Добруджа“, на тротоара срещу КАТ.

2.2.2. Търговски обект с площ 370,00 кв.м с идентификатор 72624.623.628.1.5
по КККР на град Добрич, актуван с АОС № 4086/17.07.2008 г. (кафе сладкарница
„Шоколад” ).

3. 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)



Приложение №1

Проект!

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ
за период 2018 - 2020 г. на Община град Добрич

Приет с решение № ……………… oт …….……. година
на Общински съвет град Добрич

Планът за действие за общинските концесии, е разработен в съответствие с
Националната стратегия за развитие на концесиите.

Планът за действие служи за определяне на концесиите, чрез възлагането на които
ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в Националната стратегия за развитие на
концесиите.

Планът за действие за общинските концесии изразява политиката за концесии на
община град Добрич.

Съдържанието на плана за действие се определя по години и по планирани
процедури за определяне на концесионер.

Всеки проект за концесия, включен в настоящия план за действие, съдържа
прогнозираните данни по чл. 45, ал. 2 от Закона за концесиите:

1. строителство и услуги, които ще се възлагат чрез концесии, както и обектите,
които ще се предоставят за ползване чрез концесия;

2. максимални срокове на концесиите, включително сроковете за изпълнение на
възложеното строителство;

3. публични средства за плащания от концедента по размер и източници на
финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

4. концесионни възнаграждения.
Политиката за общински концесии се определя от общинския съвет, който приема

с решение план за действие за общинските концесии, и се изпълнява от кмета на общината.
Кметът на общината внася за обсъждане в общинския съвет проекта на план за действие за
общинските концесии в срока и със съдържанието, определени в Наредбата за
изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията.
Проектът на план се приема с решение на общинския съвет.

Общинският съвет може да откаже включването на проект в плана за действие,
който не отговаря на изискванията по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за изискванията за
определяне на финансово-икономическите елементи на концесията. Приетият план за
действие за общинските концесии се публикува в Националния концесионен регистър.

Приетият от общинския съвет план за действие за общинските концесии може да
се изменя и/или допълва текущо при:

1. включване на нов проект;
2. изключване на проект;
3. промени в проект относно прогнозираните елементи по чл. 11, ал. 1, т. 3 от

Наредбата.
Промените се приемат с решение на общинския съвет за приемане на

актуализиран план за действие за общинските концесии. Актуализираният план за действие
за общинските концесии се публикува в Националния концесионен регистър.



Обект на концесията
Предмет

на
концесията

Възлагане на концесия за
услуги, предназначени за
обществено ползване с обект на
концесия: елементи на
градското обзавеждане - спирки
на масовия градски транспорт
(тристранно заграден навес до
8,50 кв.м. с осигурени места за
сядане) - 7 бр. и определените,
съгласно дадената виза от
главния архитект на Община гр.
Добрич места за поставяне на
преместваеми обекти за
търговска дейност – павилиони
до 6,00 кв.м., разположени в
близост до спирките – 7 броя.

Концесия
за услуга 25 г.

С настоящото предложение за
концесия за услуги се възлагат услуги,
предназначени за обществено ползване,
както следва:
- поддържане на елементите на градското
обзавеждане - спирки на масовия градски
транспорт, пейки и др. в т.ч. и текущи
ремонти и
- извършване на търговски услуги -
продажби на дребно в павилионите.

- Не

     Да - прогнозирано:
Годишно концесионно
възнаграждение в
размер на 20 354 лв.
без ДДС.
Концесионно
възнаграждение за
срока на концесията в
размер на 619 207 лв.
без ДДС.

Възлагане на концесия за
услуги, предназначени за
обществено ползване с обект на
концесия: търговски обект с
идентификатор
72624.623.628.1.5 по КККР на
град Добрич (бивша кафе
сладкарница „Шоколад“).

Концесия
за услуга 15 г.

С настоящото предложение за
концесия за услуги се предвижда
възлагане на икономическия оператор
управление на услуги, предназначени за
обществено ползване: услуги на питейни
заведения. С концесията за услуги се
възлагат и текущи ремонти за
поддържане на обекта.

- Не

     Да - прогнозирано:
Годишно концесионно
възнаграждение в
размер на 17 160 лв.
без ДДС.
Концесионно
възнаграждение за
срока на концесията в
размер на 274 113 лв.
без ДДС.

2019 г.

Търговски обект с площ 370 кв.м. с идентификатор
72624.623.628.1.5, попадащ в сграда с идентификатор
72624.623.628.1 в поземлен имот с идентификатор
72624.623.628 по КККР на град Добрич. Местонахождение:
гр. Добрич, ул. „България” № 5. (бивша кафе сладкарница
„Шоколад“).

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ
НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

(2018 – 2020 г.)

     Части от имоти общинска собственост, представляващи:
Елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия
градски транспорт (тристранно заграден навес до 8,50 кв.м.
с осигурени места за сядане) и определените, съгласно
дадената виза от главния архитект на Община гр. Добрич,
места за поставяне на преместваеми обекти за търговска
дейност – павилиони до 6,00 кв.м., както следва:
 - Общинско място по ул. „Отец Паисий”, в улична
регулация, североизточно от УПИ II, кв.79 по плана на
ЦГЧ.
 - Общинско място по бул. „25 септември”, в уличната
регулация, срещу бившия магазин „Млад техник“.
- Общинско място по бул. „25-ти септември”, пред
бившия магазин „Млад техник“.
 - Общинско място по ул. „Христо Ботев”, в уличната
регулация, на северния тротоар пред Пощата в ЖК „Балик“.
 - Oбщинско място по ул. „Никола Петков”, в уличната
регулация, на западния тротоар, пред бившия РУМ.
 - Общинско място по бул. „Добруджа“ на тротоара пред
КАТ.
 - Общинско място по бул. „Добруджа“, на тротоара
срещу КАТ.

Приложение 1

Плащания
от

концедент
а

Концесионно
възнаграждение

Наименование на проекта за
концесия (наименование на

концесията)

2019 г.

Максим
ален

срок на
концеси

ята

Строителство/услуги, които ще се
възложат с концесията

Срокове за
изпълнение

на
възложеното
строителств

о

Индивидуализация на проекта за концесия



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община
(ОУПО) на град Добрич за ПИ 72624.123.77 и проект на Подробен устройствен план -
План за застрояване (ПУП-ПЗ) на същия в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 3:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.
124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 134, ал. 3, чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал.
1 от ЗУТ разрешава изработване на:

1. Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град
Добрич на ПИ 72624.123.77 в землището на град Добрич за промяна на
устройствната зона от „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ - ГРАДИНИ И
ОРАНЖЕРИИ в ЖИЛИЩНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ
(до 10 м).

2. Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на
ПИ 72624.123.77 за промяна предназначението за „Жилищно строителство“,
с ново застрояване и  с устройствени показатели Пл. застр. до 60%, Кинт до
1,2, Пл. Озел. мин. 20%, Н до 10.0 м.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 21; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 12.

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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - План за застрояване
(ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.776 в местност „Пратера“ в землището на град Добрич (за
„Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 4:

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 ПИ 72624.440.776 в местността „Пратера“ в землището на град
Добрич, за промяна предназначението на същия за „Жилищно строителство“ с ново, ниско
(Н до 10,0 м), свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м и 3,0 м от границите
към пътя и на нормативно определените разстояния от вътрешните граници, с
устройствени показатели: Плътност на застрояване до 40%, Кинт до 0,8 и Плътност на
озеленяване мин. 50%. ПИ 72624.440.776 попада в ЖИЛИЩНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА
за МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10.0 м), означена като „Жм“, съгласно
действащия ОУП. Предложените устройствени показатели са допустими 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” - 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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - План за застрояване
(ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.568 в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за
„Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 5:

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 „Гаази баба“ 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 границата към пътя и  на
нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени показатели:
Плътност на застрояване до 40%, Кинт до 0.8 и Плътност на озеленяване мин. 50%. ПИ
72624.904.568 попада в ЖИЛИЩНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА за МАЛКОЕТАЖНО
ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10.0 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 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” - 32; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2018 - 2019 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 6:

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

1. Дава съгласие за предоставяне на имотите - полски пътища на територията на
Община град Добрич, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2018 - 2019
година.

2. Определя цена за ползване в размер на 55.00 лв./дка средно годишно рентно
плащане за землището (Приложение №1).

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 31; „ПРОТИВ” - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение №1

РАЗМЕР НА СРЕДНОТО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 ГОДИНА,

НА БАЗА ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 ГОДИНА,
РЕГЛАМЕНТИРАНО В § 2е ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗСПЗЗ

ЗЕМЛИЩА ОБЩИНА
ГРАД ДОБРИЧ

РАЗМЕР НА СРЕДНОТО
ГОДИШНО РЕНТНО

ПЛАЩАНЕ
Ниви /лв./дка/

Добрич 55,00 лв./дка



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 7:

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

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

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

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

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

3. 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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне правомощията на представителя в Общото събрание на акционерите на
„Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД, ЕИК: 124141302.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 8:

1. 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, а в случай на служебна ангажираност да определи упълномощен
представител, който да присъства и да гласува на свиканото извънредно заседание,
което ще се проведе на 28.09.2018 г. по следния начин:

 По т.1 от дневния ред: „ПРОТИВ”

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 24; „ПРОТИВ” - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 5.

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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за побратимяване на Община град Добрич с град Тамбов, Руска
Федерация.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 9:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, приема предложението за
побратимяване на Община град Добрич с град Тамбов, Тамбовска област, Руска
Федерация.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 27; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 7.

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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Откриване на процедура по преобразуване чрез вливане на „Тролейбусен транспорт”
ЕООД, „Автобусен транспорт“ ЕООД в „Градски транспорт” ЕООД.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 10:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 262 от Търговския закон,  както и чл.
4, ал. 1, чл. 11, чл. 15, ал.1, т. 1 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, реши:

1. Открива процедура по преобразуване чрез вливане на „Тролейбусен
транспорт“ ЕООД и „Автобусен транспорт“ ЕООД  в „Градски транспорт
Добрич“ ЕООД.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да подготви и внесе в Общински
съвет град Добрич докладна записка за вземане на решение за преобразуване
чрез вливане на основание чл. 262п, ал. 2 от ТЗ, както и договор за
преобразуване, и да извърши всички необходими правни и фактически
действия в срок до 3 (три) месеца от датата на влизане в сила на настоящото
решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 29; „ПРОТИВ” - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 11:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47,
ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от
общинския жилищен фонд, дава съгласие за продажба на следните общински имоти:

1. Апартамент № 2 със застроена площ 68,03 (шестдесет и осем цяло и три стотни)
кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.619.1.8.38
(седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, едно, точка, осем, точка, три,
осем) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК „Христо Ботев“, бл. 2, вх. В, ет. 1, ведно с
избено помещение № 2 с площ 4,67 (четири цяло шестдесет и седем стотни) кв.м на Иванка
Кирова Райчева за сумата от 32 900 (тридесет и две хиляди и деветстотин) лева, без
включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 10 159,40 лева (десет хиляди сто петдесет
девет лева и четиридесет стотинки).

2. Апартамент № 10 със застроена площ 82,95 (осемдесет и две цяло деветдесет и пет
стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.615.3234.1.58 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три,  две,
три, четири, точка, едно, точка, пет, осем) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК
„Дружба“ бл. 14, вх. Б, ет. 4, ведно с избено помещение № 11 с площ 5,54 (пет цяло
петдесет и четири стотни) кв.м на Идает Мустафа Мустафа за сумата от 45 100
(четиридесет и пет хиляди и сто) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е
19 761,10 лева (деветнадесет хиляди седемстотин шестдесет и един лева и десет стотинки).

3. Апартамент № 15 със застроена площ 69,82 (шестдесет и девет цяло  осемдесет и
две стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.619.201.1.49 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, нула,
едно, точка, едно, точка, четири, девет) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК „Балик“
бл. 21, вх. В, ет. 6, ведно с избено помещение № 15 с площ 4,66 (четири цяло шестдесет и
шест стотни) кв.м на Христо Красимиров Христов за сумата от 32 800 (тридесет и две
хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 11 762,50 лева
(единадесет хиляди седемстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки).

4. Апартамент № 4 със застроена площ 46,57 (четиридесет и шест цяло петдесет и
седем стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.619.481.10.36 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, четири,
осем, едно, точка, едно, нула, точка, три, шест) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК
„Балик“, бл. 7, вх. Б, ет. 1, ведно с избено помещение № 26 с площ 2,64 (две цяло шестдесет
и четири стотни) кв.м на Павлина Минкова Балева за сумата от 22 800 (двадесет и две



хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 7 355,20 лева
(седем хиляди триста петдесет и пет лева и двадесет стотинки).

5. Апартамент № 20 със застроена площ 45,29 (четиридесет и пет цяло двадесет и
девет стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.620.1.12.119 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, точка,
едно, две, точка, едно, едно, девет) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК „Дружба“,
бл. 20, вх. Г, ет. 7, ведно с избено помещение № 15 с площ 2.51 (две цяло петдест и една
стотни) кв.м на Бейхан Сали Бекир за сумата от 22 900 (двадесет и две хиляди и
деветстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 7 377,00 лева (седем
хиляди триста седемдесет и седем лева).

6. Апартамент № 14 със застроена площ 64,11 (шестдесет и четири цяло и единадесет
стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.620.1.12.80 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, точка,
едно, две, точка, осем, нула) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК „Дружба“, бл. 20,
вх. В, ет. 5, ведно с избено помещение № 11 с площ 2.51 (две цяло петдесет и една стотни)
кв.м на Хаят Яшар Арон за сумата от 32 100 (тридесет и две хиляди и сто) лева, без
включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 10 720,50 лева (десет хиляди седемстотин и
двадесет лева и петдесет стотинки).

7. Апартамент № 1 със застроена площ 96,41 (деветдесет и шест цяло и четиридесет и
една стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.619.201.2.93 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, нула,
едно, точка, две, точка, девет, три) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК „Балик“, бл.
20, вх. Д, ет. 1, ведно с избено помещение № 1 с площ 3,74 (три цяло седемдесет и четири
стотни) кв.м на Исмаил Ахмедов Ибрямов за сумата от 44 800 (четиридесет и четири
хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 15 374,90 лева
(петнадесет хиляди триста седемдесет и четири лева и деветдесет стотинки).

8. Апартамент № 20 със застроена площ 46,58 (четиридесет и шест цяло петдесет и
осем стотни) кв.м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.619.562.1.52 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, шест,
две, точка, едно, точка, пет, две) по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК „Балик“, бл.
16, вх. Б, ет. 5, ведно с избено помещение № 20 с площ 2,84 (две цяло осемдесет и четири
стотни) кв.м на Ваня Божанова Петрова за сумата от 24 400 (двадесет и четири хиляди и
четиристотин) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 8 081,30 лева (осем
хиляди осемдесет и един лева и тридесет стотинки).

Съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност и § 1, т. 5 от
Допълнителните разпоредби на ЗДДС, продажбата на сгради или части от тях, които не са
нови са освободена доставка от ДДС.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 31; „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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 12:

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 Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 64 от Наредбата за реда и условията за
поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град
Добрич, дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на рекламно-
информационен елемент, на основание чл. 57 от ЗУТ по одобрена схема, както следва

- Общинско място в ПИ 72624.623.9517 в улична регулация, северно от
ресторант „Уно” по ул. „България” за поставяне на Рекламно-информационен елемент
– двустранен с площ 3.86 кв.м, с начална тръжна цена 82.72 лева месечно и 20% ДДС.

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

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

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 27; „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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се: в
ПИ 72624.617.97 на ул. „Кокиче” № 23 и ПИ 72624.615.65 в жк. „Русия 2” за поставяне
на павилиони за търговска дейност.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 13:

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 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2018 година в
раздел ІІ. (ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА), част 2. (ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ), точка 2.1. (Общински терени, обекти и вещи:), подточка 2. (Земя) с:

1. Част от общински имот, находящ се в ПИ 72624.617.97, УПИ II, кв. 663 по
Кадастрален и ЗРП на жк. „Русия 3-4”, на ул. „Кокиче” № 23, град Добрич, площ –
12.00 кв. м, съгласно приета скица-виза, за поставяне на павилион на основание чл. 56
от ЗУТ, за търговска дейност (продажба на закуски);

2. Част от общински имот, находящ се в ПИ 72624.615.65, УПИ VI в квартал №
572 по Кадастрален и ЗРП на жк. „Русия 2” на град Добрич, площ – 12.00 кв. м,
съгласно приета скица-виза, за поставяне на павилион на основание чл. 56 от ЗУТ, за
търговска дейност (продажба на пакетирани стоки).

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

1. Част от общински имот, находящ се в ПИ 72624.617.97, УПИ II, кв. 663 по
Кадастрален и ЗРП на жк. „Русия 3-4”, на ул. „Кокиче” № 23, град Добрич, АОС №
1096/07.09.1999 г., площ – 12.00 кв.м, съгласно приета скица-виза, за поставяне на
павилион на основание чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност (продажба на закуски), при
спазване на чл. 7, ал. 7 от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на
преместваеми обекти на територията на Община град Добрич, с начална тръжна цена
115,92 лева месечно, съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС;



2. Част от общински имот, находящ се в ПИ 72624.615.65, на УПИ VI в квартал
№ 572 по Кадастрален и ЗРП на жк. „Русия 2” на град Добрич, АОС № 1518/21.06.2001
г., площ – 12.00 кв.м, съгласно приета скица-виза, за поставяне на павилион на
основание чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност (продажба на пакетирани стоки), при
спазване на чл. 7, ал. 7 от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на
преместваеми обекти на територията на Община град Добрич, с начална тръжна цена
115,92 лева месечно, съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС.

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 28; „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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост – Щанд № 2 и
Щанд № 3, находящи се в Хали на Централен кооперативен пазар.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 14:

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 № 2 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на
Централен кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 21.34 кв.м, с начална тръжна цена
232,82 лева месечно и 20 % ДДС.

2. Щанд № 3 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на
Централен кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 28.38 кв.м, с начална тръжна цена
309,63 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.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – Аптека 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 № 37 – 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, дава съгласие да се
проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот -
публична общинска собственост:

- Помещение на І-ви етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул.
„Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника) с площ 27,54 кв.м, с
начална тръжна цена 300,46 лева месечно и 20 % ДДС, за аптека.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.
Имотът е актуван с АОС № 3842/27.12.2007 г.
Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

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” - 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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ
сгради с идентификатори 72624.622.3660.3, 72624.622.3660.4, 72624.622.3660.5  в
поземлен имот с идентификатор 72624.622.3660 по ул. „Цар Самуил“ № 14, град
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 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 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:

- сгради с идентификатори 72624.622.3660.3, 72624.622.3660.4, 72624.622.3660.5
в поземлен имот с идентификатор 72624.622.3660 по ул. „Цар Самуил“ № 14, град
Добрич, с обща площ 215,70 кв.м, с начална тръжна цена 325,71 лева на месец и 20 %
ДДС, за образователни услуги.

Имотът е актуван с АОС № 5020 от 22.10.2013 г.
Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.
Цената е определена, съгласно Приложение № 1 от Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

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” - 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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град
Добрич за 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 17:

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

1. Приема актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град
Добрич за 2018 г.:

№ ОБЕКТ Годишна
задача

Актуали-
зация

септември
І. Собствени  бюджетни  средства 1 611 680 1 716 852

…… ……………………………………………………………. ……… …………
4 Училища: 689 139 772 980

…… ……………………………………………………………. ……… …………
4.2 ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 14 765 0

4.2.1 Основен ремонт на сграда 14 765 0
…… ……………………………………………………………. ……… …………
4.5 СУ „Св. Климент и Охридски” 54 000 55 496

…… ……………………………………………………………. ……… …………
4.5.2 Стрийт фитнес уред – проект по ПУДООС 0 1 496
…… ……………………………………………………………. ……… …………
4.7 ПГАС 8 316 38 816

…… ……………………………………………………………. ……… …………
4.7.2 Закупуване на климатик 0 1 500
4.7.3 Основен ремонт на работилници и физкултурен салон 0 29 000
4.8. ОУ „Христо Ботев” 0 7 466
4.8.1 Закупуване на компютърна техника 0 7 466



4.9 СУ „Димитър Талев” 0 22 100
4.9.1 Закупуване на компютърна техника 0 10 000
4.9.2 Придобиване на съоръжение „Кът за четене на открито“ 0 12 100
4.10 ОУ „Стефан Караджа“ 0 27 600

4.10.1 Закупуване на газов котел 0 27 600
4.11 ОУ „Йордан Йовков” 0 9 444

4.11.1 Доставка и монтаж на информационна табела и
рекламни букви 0 9 444

5 Дирекция „Хуманитарни дейности” 205 849 209 062

5.1 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи” 48 066 45 879

…… ……………………………………………………………. ……… …………
5.1.2 Закупуване на служебен автомобил 35 000 25 823
…… ……………………………………………………………. ……… …………

5.1.7
Закупуване на обзавеждане за Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания и Център за социална
рехабилитация и интеграция 0 4 000

5.1.8 Закупуване на бягаща пътека за Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания 0 2 990

…… ……………………………………………………………. ……… …………
5.3 Функция „Образование“ 58 268 63 668

…… ……………………………………………………………. ……… …………
5.3.5 Закупуване на професионална фурна за ДГ №7 0 4 000
5.3.6 Придобиване на компютри, хардуер проект по ПУДООС 0 1 400
…… ……………………………………………………………. ……… …………

6 Регионална библиотека „Дора Габе“ 10 000 11 000
6.1 Компютърна техника 5 500 6 500

…… ……………………………………………………………. ……… …………

10
Програма за реализация на благоустройствени
мероприятия върху обекти – общинска собственост, с
участие на местното население, 2016 – 2019 г. 100 000 75 000

…… ……………………………………………………………. ……… …………

14 Създаване на зона за отдих „Извора“ проект по
ПУДООС 0 9 118

15 Основен ремонт покрив на Концертна зала „Добрич“ 0 15 500

16 Основен ремонт на покрив „Центърът за защита на
природата и животните - Зелено училище“ 0 17 500
II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2018 г. 543 602 543 602
III. Средства от краткосрочен дълг 298 955 298 955

…… ……………………………………………………………. ……… …………

2 Инвестиционен проект за обект „Реконструкция на
водопроводна мрежа за кв. Рилци, град Добрич“ 162 000 0

…… ……………………………………………………………. ……… …………



5

Проектиране, изработване и монтаж на военен паметник
„Композиция Кръст за храброст и две паметни плочи с
имена на загинали от 53-ти пехотен полк, част от 7-ма
Рилска дивизия в Добричката епопея“ 0 3 500

6 Основен ремонт покрив на Концертна зала  „Добрич“ 0 110 500
7 Основен ремонт на МП „Градски хали“ 0 38 000

8
Инвестиционен проект за „Приют за бездомни лица и
семейства на ул. Хан Кардам № 13“ 0 10 000
IV. Средства от дългосрочен  дълг 600 000 600 000
V. Проекти 64 955 523 65 009 004

…… ……………………………………………………………. ……… …………

6
Проект „За моето бъдеще“ - ремонт и обновяване на
център за настаняване от семеен тип за деца и младежи
без увреждания и наблюдаваното жилище 107 635 161 116

…… ……………………………………………………………. ……… …………
VI. Други 103 521 103 521

…… ……………………………………………………………. ……… …………
ОБЩО: 68 113 281 68 271 934

2. 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.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 30; „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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на
„Диагностично-консултативен център -II- Добрич” EООД, град Добрич ЕИК: 124140780 за
определяне на кандидата, спечелил конкурса.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 18:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните
заведения, чл. 10, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане
на конкурс за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, одобрява
предложеното от Комисията класиране (Протокол на конкурсната комисия от 27.07.2018 г.
- Приложение №1), а именно:

1.  Класира на първо място кандидата за управител на „Диагностично-
консултативен център- II- Добрич”  ЕООД ЕИК: 124140780 – д-р Валери Веселинов
Тодоров, с крайна оценка Отличен (5,90).

2. Определя класирания д-р Валери Веселинов Тодоров за спечелил конкурса за
управител на „ДКЦ-II- Добрич”  ЕООД.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 12 от Наредба № 9 от 26.06.2000г.
за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения, възлага на Председателя на конкурсната
комисия  в петдневен срок от приемането на  решението на Общински съвет да обяви
класирането на таблото за съобщения на Община град Добрич, находящо се на ул.
„България“ № 12 , както и да уведоми писмено участника в конкурса за това.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич  да предприеме последващите,
съгласно закона и подзаконовите нормативни актове действия по сключването на Договор
за възлагане на управление на „ДКЦ- ІI- Добрич”  ЕООД.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 29; „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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Център за
психично здраве д-р П. Станчев - Добрич”  EООД, град Добрич  ЕИК: 000851111 за
определяне на кандидата, спечелил конкурса.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 19:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните
заведения, чл. 10, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане
на конкурс за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, одобрява
предложеното от Комисията класиране (Протокол на конкурсната комисия от 27.07.2018 г.
- Приложение № 1), а именно:

1.  Класира на първо място кандидата за управител на „Център за психично здраве
д-р П. Станчев - Добрич”  ЕООД ЕИК: 000851111 – д-р Даниела Георгиева Събева-
Стоева с крайна оценка Отличен (5,96).

2. Определя класирания д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева за спечелил
конкурса за управител на „Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич”  ЕООД.

3. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 12 от Наредба № 9 от 26.06.2000
г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения, възлага на Председателя на конкурсната
комисия  в петдневен срок от приемането на решението на Общински съвет да обяви
класирането на таблото за съобщения на Община град Добрич, находящо се на ул.
„България“ № 12 , както и да уведоми писмено участника в конкурса за това.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич  да предприеме последващите,
съгласно закона и подзаконовите нормативни актове действия по сключването на Договор
за възлагане на управление на „Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич”
ЕООД.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 28; „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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от
минималния норматив.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 20:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното образование:

1. Дава съгласие през учебната 2018/2019 година да се провежда обучение с брой
ученици, който е по-малък от минималния, в следните паралелки и училища:

1.1. ОУ „Стефан Караджа“:
– една паралелка в 1. клас с 11 ученици;
– две паралелки в 6. клас – една с 15 ученици и една с 14 ученици.

1.2. ОУ „Христо Смирненски“:
– една паралелка 2. клас с 14 ученици;
– две паралелки в 5. клас, всяка от които с 15 ученици;
– две  паралелки в 6. клас, всяка от които с 14 ученици.

1.3. СУ „Любен Каравелов“: една паралелка в 7. клас със 17 ученици.
1.4. СУ „Св. св. Кирил и Методий“: една паралелка 8. клас с профил

„Икономическо развитие“ с разширено изучаване на английски език – 14 ученици.
1.5. Спортно училище „Г. С. Раковски“: една паралелка 5. клас с 12 ученици.

2. Финансирането да се извършва в рамките на делегирания бюджет на
съответното училище по единни разходни стандарти.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 27; „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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Утвърждаване на предложение за удостояване на творци с Национална литературна
награда „Дора Габе” и съпътстващи отличия.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 21:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 2 от Закона за
закрила и развитие на културата и Решение № 18-8 от 26.03.2013 г. на Общински съвет
град Добрич:

1. Удостоява с Националната литературна награда „Дора Габе” поетесата
Камелия Кондова.

2. Удостоява с отличие за принос в изследването и популяризирането на
творчеството на Дора Габе Драгни Драгнев – поет и белетрист.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 29; „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 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Промяна в състава на ПК „Законност, обществен ред и контрол“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 22:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 51, ал. 3 и чл. 52, ал 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация:

1. Освобождава предсрочно Михаел Росенов Игнатов като член на Постоянната
комисия „Законност, обществен ред и контрол“.

2. Избира Божанка Вуцова за нов член на Постоянната комисия „Законност,
обществен ред и контрол“.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 26; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 37/18 септември 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 37

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 18 септември 2018 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Резултати от работата на Комисията по предложенията за удостояване с почетни
отличия (Почетен гражданин на град Добрич / Почетен знак).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 37 – 23:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с т. 7 от Правилата за
работа на Комисията по предложенията за удостояване със званието „Почетен
гражданин на град Добрич“ / за присъждане на Почетен знак на общината, не присъжда
званието „Почетен гражданин на град Добрич” за 2018 година.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 28; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)


