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проведено на 30 октомври 2018 година



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ПЪРВА 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 трето тримесечие на 2018 г. и актуализирано разпределение на променените
бюджети  към  30.09.2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 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, приема
Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, съответно по
бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет през трето тримесечие на 2018
г. и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с
бюджет при Община град Добрич  към 30.09.2018 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 40/30 октомври 2018 година
ПРОТОКОЛ

№ 40
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Финансово подпомагане на лицата, изградили надгробни знаци на своите близки, които
са засегнати при вандалската проява на 6 септември 2018 година в Гробищния парк на
град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, реши:

1. Община град Добрич да подпомогне финансово лицата, засегнати при
вандалската проява на 06.09.2018 г. в Гробищния парк на град Добрич на обща
стойност до 2500 лева при следните условия и размери:

- За лек ремонт (изправяне) на надгробен знак – до 40 лева
- За основен ремонт (изработка на нов) надгробен знак – до 200 лева

Необходимите финансови средства да бъдат отпуснати след подадено заявление от
правоимащо лице и представена фактура за извършената услуга.

2. Община град Добрич да подпомогне финансово лицата, на чиито близки
покойници надгробните паметници са засегнати от доказани от органите на реда
вандалски прояви през 2018 г. на обща стойност до 2 500 лева при следните условия и
размери:

- За лек ремонт (изправяне или подмяна на елементи) на надгробен знак – до
40 лева

- За основен ремонт (изработка на нов) надгробен знак – до 200 лева
Необходимите финансови средства да бъдат отпуснати след подадено заявление от
правоимащо лице и представена фактура за извършената услуга.

3. Сумите по т. 1 и т. 2 да се осигурят от Резерва за непредвидени и неотложни
разходи до размера на фактически изплатени суми, но не повече от 5 000 лева.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 35; „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 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.116 по КККР на град Добрич за
разширяване на Гробищен парк - град Добрич (мюсюлманска част).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 3:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8,
ал. 9, т. 4 от Закона за общинската собственост, допълва Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година в част II.
ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, т. 8. Закупуване на имоти, със
следния имот:

- поземлен имот с идентификатор 72624.433.116 по КККР на град Добрич,
земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе с площ 500.00 кв.м.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34,
ал. 2 от ЗОС, чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 6, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, дава съгласие Община град Добрич да закупи поземлен имот
с идентификатор 72624.433.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град
Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на
АГКК, представляващ земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, с площ 500.00
(петстотин) кв.м, собственост на наследниците на Събка Стефанова Попова, съгласно
Решение на Поземлена комисия град Добрич № 1000 от 05.06.1998 г. по чл. 27 от ППЗСПЗЗ
за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи, съгласно плана за
земеразделяне в землището на град Добрич, като одобрява предложената цена в размер на
2 000 (две хиляди) лева или 4 000 (четири хиляди ) лева за декар.

III. 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 4:

Общински съвет град Добрич, на  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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 година, като за дейност „Конкурс за
туристическо лого“ да се използва финансов ресурс до 5 000 лева.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване съгласие на „Диагностично консултативен център – I Добрич” ЕООД град
Добрич, ЕИК: 124140855 за закупуване на дълготрайни материални активи.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
и чл. 15, ал. 1, т. 15 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и сдруженията по
ЗЮЛНЦ:

1. Дава съгласие „Диагностично консултативен център – I Добрич” ЕООД град
Добрич, ЕИК:124140855 да закупи следните дълготрайни материални активи:

 Стерилизатор за нуждите на амбулаторните кабинети и операционни сектори на
стойност до 35 000 лева без ДДС;

 Електрокардиограф за манипулационна на стойност до 1 700 лева без ДДС;
 Изграждане на система за видеонаблюдение на стойност до 3 000 лева без ДДС.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на „Диагностично
консултативен център – I Добрич” ЕООД последващите, съгласно закона действия по
изпълнение на решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ШЕСТА 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 юли 2018 година до 30
септември 2018 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 6:

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 юли 2018 година до 30 септември 2018 година (пътни,
дневни и квартирни пари), съгласно Приложение № 1.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

(в лева)
Период на Място Дневни Нощувки Транспорт Всичко По покана на:

командировката

06.06-06.06.2018 г. гр. София 20,00 0 0 20,00 Работни срещи в Министерство
на околната среда и водите

05.07.-06.07.2018 г. гр. София 40,00 76,28 292,2 408,48 Работни срещи в Министерство
на околната среда и водите

03.08.-03.08.2018 г. гр. София 278,05 278,05 Работни срещи в Министерство
на околната среда и водите

Всичко: 60 76,28 570,25 706,53

Отчет
за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов -

Кмет на Община гр. Добрич
за периода 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план
(ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.509.117 (урбанизирана територия за
„Търговски обект, комплекс“) - частна собственост и 72624.509.115 (път от
републиканската пътна мрежа) за обект: „Електрозахранване на „Шоурум“ в ПИ
72624.509.126 (урбанизирана територия за „ОО“) в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 7:

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

1. Разрешава изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен
план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.509.117 (урбанизирана територия за
„Търговски обект, комплекс“ - частна собственост) и 72624.509.115 (път от
републиканската пътна мрежа) за обект: „Електрозахранване на „Шоурум“ в 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.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за
Поземлен имот (ПИ) 72624.454.66 за обект: Водопровод за водоснабдяване на ПИ
72624.447.458 в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 8:

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

1.   Одобрява проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-
ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.454.66 - път от републиканска пътна мрежа за обект:
Водопровод за водоснабдяване на ПИ 72624.447.458 – земеделска земя в землището на
град Добрич.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.324 по КККР на град
Добрич, находящ се на ул. „Армейска“ № 46.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 9:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година в част
ІІ. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, точка 7. Прекратяване на
съсобственост: за дворно място с площ 7.00 кв.м, представляващо 7/307 кв.м в идеални
части от поземлен имот с идентификатор 72624.604.324 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Армейска“ № 46.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53,
ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община
град Добрич и Драгомир Василев Димитров, чрез продажба частта на Общината, а
именно дворно място с площ 7.00 кв.м, представляващо 7/307 кв.м в идеални части от
поземлен имот с идентификатор 72624.604.324 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Армейска“ № 46, за сумата от 521.00
(петстотин двадесет и един) лева или 74.43 лв./кв.м, без включен ДДС.

Данъчната оценка на частта на Общината е 140.20 (сто и четиридесет и 0.20)
лева.

ІІI. 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)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.606.439 по КККР на град
Добрич, находящ се на ул. „Вежен“ № 5.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 10:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година в част
ІІ. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, точка 7. Прекратяване на
съсобственост: за дворно място с площ 104.00 кв.м, представляващо 104/584 кв.м в
идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.606.439 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Вежен“ № 5.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53,
ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община
град Добрич и Георги Енчев Георгиев, чрез продажба частта на Общината, а именно
дворно място с площ 104.00 кв.м, представляващо 104/584 кв.м в идеални части от
поземлен имот с идентификатор 72624.606.439 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Вежен“ № 5, за сумата от 9 176.00 (девет
хиляди сто седемдесет и шест) лева или 88.23 лв./кв.м, без включен ДДС.

Данъчната оценка на частта на Общината е 2 340.00 (две хиляди триста и
четиридесет) лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор
72624.902.119 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“, град
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 11:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 9 от ЗОС, допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост за 2018 година в част ІІ. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПРОГРАМАТА, т. 7. Прекратяване на съсобственост с: ПИ 72624.902.119 по КККР
на град Добрич, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе,
находящ се в местността „Гаази баба“, град Добрич.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.
36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава
съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Цветомир
Иванов Йорданов, и Живка Иванова Стоянова в ПИ 72624.902.119, находящ се в
местността „Гаази баба“, град Добрич, чрез продажба частта на Общината от 234.00 кв.
м, за сумата от 4 914.00 (четири хиляди деветстотин и четиринадесет) лева, или 21.00
лв./кв.м, без включен ДДС.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 79.40 лева (седемдесет и девет
и 0.40) лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

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

След обсъжданията, с 1 глас „ЗА”, 3 гласа „ПРОТИВ” и 31 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка НЕ БЕ ПРИЕТА.

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 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ
павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се по ул. „Христо Ботев“ (до
пазара).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 13:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9, т. 2 от ЗОС и чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година в част ІІ. ОБХВАТ И
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, точка 2. Oтдаване под наем, подточка 2.1.
Oбщински терени, обекти и вещи със следния имот за отдаване под наем:

- Павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се в общинско място с
идентификатор 72624.618.31, публична общинска собственост, по ул. „Христо Ботев“ до
пазара, с площ 6,00 кв.м, за търговия.

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

- Павилион - част от спирка на градски транспорт, находящ се в общинско място с
идентификатор 72624.618.31, публична общинска собственост, по ул. „Христо Ботев”, с
площ 6,00 кв.м, за търговия, с начална тръжна цена 27,96 лева месечно и 20 % ДДС, за срок
от 5 (пет) години, 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.

Цената е определена, съгласно Приложение № 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – помещения
№№ 8 и 9 в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 (бивше ОУ „Отец Паисий”) на ул.
„Отец Паисий” № 16.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 14:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична
общинска собственост – помещения, в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул.
„Отец Паисий” № 16 (бивше ОУ „Отец Паисий“), както следва:

- Помещение № 8 на първи етаж, с площ 45.77 кв.м, с начална тръжна цена
20,60 лева месечно и 20 % ДДС, за читалищна дейност.

- Помещение № 9 на първи етаж, с площ 49.27 кв.м, с начална тръжна цена
22,17 лева месечно и 20 % ДДС, за читалищна дейност.

Имотът е актуван с АОС 1006/30.04.1999 г.
Срок за отдаване под наем 10 (десет) години.
Цените са определени, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 34; „ПРОТИВ” - 1; „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 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на общинско място – публична общинска собственост, находящо се
в ПИ 72624.623.9511 в улична регулация, по ул. „Независимост”, между хотел
„Добруджа” и бл. 29, за поставяне на павилион.

След обсъжданията, с 21 гласа „ЗА”, 4 гласа „ПРОТИВ” и 10 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка БЕ ОТЛОЖЕНА за разглеждане на
следващото редовно заседание на Общински съвет, след представяне на схема на
съществуващите временни обекти в Централна градска част.

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 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост за поставяне на
Рекламно-информационни елементи.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 16:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА,
чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 64 от Наредбата за реда и условията за
поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град
Добрич, дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламно-
информационни елементи, на основание чл. 57 от ЗУТ по одобрени схеми, както
следва:

1. Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти
септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по
средата на два ел. стълба (между 2-ия и 3-ия, на север от съществуващ билборд),
за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен с площ 12.00
кв.м, с начална тръжна цена 238,92 лева месечно и 20 % ДДС (Позиция 1 в
схемата по чл. 56 от ЗУТ);

2. Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти
септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по
средата на два ел. стълба (между 4-ия и 5-ия, на север от съществуващ билборд),
за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен с площ 12.00
кв.м, с начална тръжна цена 238,92 лева месечно и 20 % ДДС (Позиция 2 в
схемата по чл. 56 от ЗУТ);

3. Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти
септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по
средата на два ел. стълба (между 6-ия и 7-ия, на север от съществуващ билборд),
за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен с площ 12.00
кв.м, с начална тръжна цена 238,92 лева месечно и 20 % ДДС (Позиция 3 в
схемата по чл. 56 от ЗУТ);



4. Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти
септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по
средата на два ел. стълба (между 7-ия и 8-ия на север от съществуващ билборд –
срещу второстепенна улица към жк „Добротица“), за поставяне на рекламно-
информационен елемент – двустранен с площ 12.00 кв.м, с начална тръжна цена
238,92 лева месечно и 20 % ДДС (Позиция 4 в схемата по чл. 56 от ЗУТ);

5. Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти
септември“ в участъка между ул. „Любен Станчев“ и туристическата спалня по
средата на два ел. стълба (между 8-ия и 9-ия, на север от съществуващ билборд,
един стълб след пешеходна пътека), за поставяне на рекламно-информационен
елемент – двустранен с площ 12.00 кв.м, с начална тръжна цена 238,92 лева
месечно и 20 % ДДС (Позиция 5 в схемата по чл. 56 от ЗУТ);

6. Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“,
на 50 м от кръстовището с бул. „25-ти септември“, за поставяне на рекламно-
информационен елемент – двустранен с площ 12.00 кв.м, с начална тръжна цена
238,92 лева месечно и 20 % ДДС (Позиция 1 в схемата по чл. 56 от ЗУТ);

7. Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“,
на 30 м западно от съществуващ билборд, за поставяне на рекламно-
информационен елемент – двустранен с площ 12.00 кв.м, с начална тръжна цена
238,92 лева месечно и 20 % ДДС (Позиция 2 в схемата по чл. 56 от ЗУТ);

8. Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“,
на 30 м източно от съществуващ билборд, за поставяне на рекламно-
информационен елемент – двустранен с площ 12.00 кв.м, с начална тръжна цена
238,92 лева месечно и 20 % ДДС (Позиция 3 в схемата по чл. 56 от ЗУТ);

9. Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“,
на 60 м източно от съществуващ билборд, за поставяне на рекламно-
информационен елемент – двустранен с площ 12.00 кв.м, с начална тръжна цена
238,92 лева месечно и 20 % ДДС (Позиция 4 в схемата по чл. 56 от ЗУТ);

10. Общинско място в ПИ 72624.615.9013 в разделителната ивица на бул. „Русия“,
на 30 м източно от съществуващ билборд на магазин Lidl, на линията на
Детската градина, за поставяне на рекламно-информационен елемент –
двустранен с площ 12.00 кв.м, с начална тръжна цена 238,92 лева месечно и 20
% ДДС (Позиция 4 в схемата по чл. 56 от ЗУТ);

11. Общинско място в ПИ 72624.620.16 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“,
на 50 м западно от кръстовището с ул. „Оп. Димитър Ковачев“, за поставяне на
рекламно-информационен елемент – двустранен с площ 12.00 кв.м, с начална
тръжна цена 238,92 лева месечно и 20 % ДДС (Позиция 1 в схемата по чл. 56 от
ЗУТ);

12. Общинско място в ПИ 72624.620.16 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“,
на 80 м западно от кръстовището с ул. „Оп. Димитър Ковачев“, на линията на
КАТ, за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен с площ



12.00 кв.м, с начална тръжна цена 238,92 лева месечно и 20 % ДДС (Позиция 2 в
схемата по чл. 56 от ЗУТ);

13. Общинско място в ПИ 72624.620.16 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“,
източно от пресечката с ул. „Никола Петков“ на линията на подхода към
бензиностанцията, за поставяне на рекламно-информационен елемент –
двустранен с площ 12.00 кв.м, с начална тръжна цена 238,92 лева месечно и 20
% ДДС (Позиция 3 в схемата по чл. 56 от ЗУТ);

14. Общинско място в ПИ 72624.617.11 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“,
на 30 м западно от ул. „Никола Петков“, за поставяне на рекламно-
информационен елемент – двустранен с площ 12.00 кв.м, с начална тръжна цена
238,92 лева месечно и 20 % ДДС (Позиция 4 в схемата по чл. 56 от ЗУТ);

15. Общинско място в ПИ 72624.617.11 в разделителната ивица на бул. „Добруджа“,
на 60 м западно от ул. „Никола Петков“, за поставяне на рекламно-
информационен елемент – двустранен с площ 12.00 кв.м, с начална тръжна цена
238,92 лева месечно и 20 % ДДС (Позиция 5 в схемата по чл. 56 от ЗУТ).

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.

Цените са определени, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда и
условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на
Община град Добрич.

ІІ. Приходите от наеми, генерирани по договорите, които ще бъдат сключени за
всички гореизброени общински места за поставяне на Рекламно-информационни
елементи да се използват за подпомагане на Футболен клуб „Добруджа 1919“, извън
определения за спортна дейност бюджет.

Сумите да се предвидят всяка година в бюджета на общината, за срока на
действие на договорите.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 30; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Промяна в срока за предявяване на плащане в Запис на Заповед, обезпечаващ искане за
авансово плащане по Проект „За равен шанс на децата“ № BG051PO00-2.004-0028-C01.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 17:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс и 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”:

1. Общински съвет град Добрич 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 -
датата на влизане в сила на акта за верификация на окончателното плащане по
Договор BG05M9OP001-2.004-0028-C01.

2. Общински съвет град Добрич допуска предварително изпълнение на
решението по т. 1, на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс,
предвид наличие на особено важен обществен интерес, свързан с необходимостта от
своевременно сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на
проект „За равен шанс на децата“, ДБФП № BG05M9OP001-2.004-0028-C01, запазване
ценни специалисти, доказали възможности за работа с деца от 0 до 7-годишна възраст
от уязвими групи, коректно разходване на средства от ЕСИФ по одобрените пера на
бюджета на проекта, както и гарантиране на тяхната ефективност и ефикасност.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ
№ 40

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на Oбласт Добрич
до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на
предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно
прехвърляне на имоти, държавна собственост с идентификатори 72624.627.4254,
72624.627.4254.1, 72624.627.4254.2 и 72624.627.4254.3 по кадастралната карта на град
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 18:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
54, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 8, ал. 1 и чл. 34 от Закона за
общинската собственост, взема решение да се внесе искане чрез Областния управител
на Област Добрич до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за
внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за безвъзмездно
прехвърляне в собственост на Община град Добрич на следните недвижими имоти –
частна държавна собственост за Културно-исторически комплекс, находящи се в град
Добрич, по бул. „Добричка епопея”, „ЖП ГАРА-ЮГ”, представляващи:

Поземлен имот с идентификатор №72624.627.4254 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005
г. на ИД на АГКК с площ 1168 (хиляда сто шестдесет и осем) кв. м, и сгради –
бивше приемно здание на гара Добрич, представляващи:

1. Двуетажна сграда (бивша канцелария) с идентификатор
72624.627.4254.1, ЗП 90 кв. м, РЗП 180 (сто и осемдесет) кв. м,
състояща се от: на I eтаж – две помещения и стълбище; на II етаж –
три помещения;

2. Едноетажна сграда (бивша чакалня) с идентификатор
72624.627.4254.2, ЗП 196 кв. м, състояща се от пет помещения;

3. Двуетажна сграда (бивша канцелария) с идентификатор
72624.627.4254.3, ЗП 90 кв. м, РЗП 180 (сто и осемдесет) кв. м,
състояща се от: на I eтаж – две помещения и стълбище; на II етаж –
три помещения.



II. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да внесе мотивирано искане по
точка първа от настоящото решение.

III. Възлага на Кмета на Община град Добрич, след решението на Министерски
съвет на Република България по искането по първа точка от настоящото решение, да
предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно
прехвърляне на собствеността върху имотите, подробно описани в същата точка и след
това да състави Акт за публична общинска собственост за имотите по точка първа от
настоящото решение.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 40
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.

19.1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет
(МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Анна-Мария
Мариянова Захариева.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 19.1.:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от
Кодекса за социално осигуряване и изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, прие решение за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Анна-Мария
Мариянова Захариева.

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 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 40
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.

19.2. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет
(МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Бурак Зьохал
Жевайдинов

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 40 – 19.2.:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от
Кодекса за социално осигуряване и изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, прие решение за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Бурак Зьохал
Жевайдинов.

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 40/30 октомври 2018 година

ПРОТОКОЛ

№ 40
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 октомври 2018 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.

19.3. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на
Кольо Иванов Колев

След обсъжданията и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите,
изложени в докладната записка, със 7 гласа „ЗА”, 16 гласа „ПРОТИВ” и 8 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Общински съвет град Добрич не подкрепи искането за
опрощаване на дължими вземания, съгласно жалбата на Кольо Иванов Колев до
Президента на Република България в общ размер на 358,09 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)


