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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за
местните данъци и такси и чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от Административно-процесуалния
кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич, както следва:

§1. чл. 53 в частта ОП „Център за защита на природата и животните“ се изменя по
следния начин:

ОП „Център за защита на природата и животните”
1. Семейна карта за 1 календарна година 34.00 лв./бр.
2. Групови посещения (над 10 човека) 0.90 лв./бр.
3. Беседа:

- Български език
- Английски, Немски и Руски език

10.00 лв.
15.00 лв.

4.Ползване на пикник (Рожден ден) 24.00 лв.
5. Провеждане на образователни програми –
лятно Зелено училище 25.00 лв./за седмица
6. Разходка с „Еко кола“ 3.00 лв./час



досегашен текст:

ОП „Център за защита на природата и животните”
1. Семейна карта за целогодишни посещения 20.00 лв./бр.
2. Групови посещения – групи над 10 човека 0.50 лв./бр.
3. Беседа:

- обща
- тематична
- на чужд език

2.00 лв.
5.00 лв.

10.00 лв.
4. Провеждане на образователни програми –
лятно Зелено училище за 5 дни.

15.00 лв./за седмица

5. Разходка с лама/алпака/магаре/пони 1.00 лв./час
6. Разходка с количка, теглена от магаре или
пони

0.50 лв./час

7. Разходка с „Еко кола” 0.50 лв./час
8. Ползване на кът за организиран пикник 10.00 лв./ден

§2. чл. 55, т. 1 в частта за ОП „Център за защита на природата и животните“,
„Безплатен вход“ се изменя по следния начин:

Чл. 55. Общински съвет определя следните цени на входни билети:

ОП „Център за защита на природата и животните”
1. Входни билети за индивидуални посещения:

- възрастни
2.00 лв.

- учащи, студенти и пенсионери 1.00 лв.
Безплатен вход:
- деца под 7 години;
- лица с увреждания;
- на всички национални празници, на празника на град

Добрич (25-ти септември) и на деня на детето (1-ви юни).

досегашен текст:

Чл. 55. Общински съвет определя следните цени на входни билети:

ОП „Център за защита на природата и животните”
1. Входни билети за индивидуални посещения:

- възрастни
2.00 лв.

- учащи, студенти и пенсионери 1.00 лв.



Безплатен вход:
- деца под 7 години;
- лица с увреждания;
- всеки вторник, на всички национални празници, на

празника на град Добрич и деня на детето.

§3. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §1 със следния
текст:

§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг
начин на територията на общината.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 40; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема бюджетната
прогноза за местни дейности, съгласно Приложение № 1 „Прогноза за периода 2020-
2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 40; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община
(ОУПО) град Добрич за УПИ IV за „Обществено и делово обслужване“ (ОДО) в кв. 815
на ЦГЧ за промяна от УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ
ДЕЙНОСТИ В ЖИЛИЩНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10 м).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 3:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, одобрява
проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град
Добрич за УПИ IV за „Обществено и делово обслужване“ (ОДО) в кв. 815 на ЦГЧ за
промяна от УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ
ДЕЙНОСТИ В ЖИЛИЩНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ, с
устройствени показатели: Плътност на застрояване от 20% до 60%, интензивност на
застрояване от 0.5 до 1.2, необходима озеленена площ от 40% до 60%, Н до 10.00 м.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 47/26 март 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 47
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 26 март 2019 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.433 в местността „Гаази баба“ в землището на
град Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 4:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план
– План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.433 в местността „Гаази баба“, в
землището на град Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно
строителство“ с ново, ниско, свободно застрояване, с ограничителни линии на 5,0 м от
границите към пътя и на нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с
устройствени показатели: Плътност на застрояване до 40%, Кинт до 0.8 и Плътност на
озеленяване мин. 50%, Н до 7.00 м.

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.

Да се представят становища от „Електроразпределение – Север“ АД клон град
Добрич, „ВиК Добрич“ АД, РИОСВ град Варна.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2018 година и
приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич през 2019 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 5:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от  ЗМСМА  и
във  връзка  с  чл. 4 от  Правилника за организация на работата на Консултативния
съвет по въпросите на туризма на територията на Община град Добрич, приема отчет за
2018 година, съгласно Приложение 1.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.
11, ал. 1 от Закона за туризма и във връзка с чл. 4, т. 1 от Правилника за организация на
работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на Община
град Добрич, приема Програма за развитие на туризма на територията на Община град
Добрич за 2019 година, съгласно Приложение 2 и резервиран финансов ресурс в
Бюджет 2019 г. на Община град Добрич в размер на 53 713.00 лева.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

ОТЧЕТ
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2018 ГОДИНА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич е
част от Общинския план за развитие на Община град Добрич. Тя бе предложена от
Консултативния съвет по въпросите на туризма и приета с Решение №  32 - 9/27 март
2018 година на Общински съвет. За изпълнение на поставените цели резервирахме
финансов ресурс в Бюджет 2018 в размер на 42 950 лева.

Съгласно чл. 60 от Закона за туризма, средствата за изпълнение на програмата за
развитие на туризма се набират от: туристически данък; средства, предоставени  за
изпълнение на целеви програми и проекти; дарения и помощи, средства от
международни програми и споразумения и др. Постъпилите суми в бюджета на
общинска администрация за 2018 година от туристически данък  са 47 000 лева.

С изпълнението на Програмата целим да създадем условия за целогодишно
устойчиво развитие на туризма чрез повишаване на качеството и конкурентно-
способността на местния туристически продукт.

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

І. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение,
които допринасят за развитие на туризма.

1. Европейски младежки поп – рок конкурс „Сарандев”.

Младежки конкурс „Сарандев“ има забележимо присъствие в културния живот на
град Добрич като ковачница на млади таланти и трамплин в кариерното развитие на
много от тях. Вече има реализирани 26 издания. След кратко прекъсване по настояване
на гражданите и заявения голям интерес, през 2016 година той е възобновен.
Благодарение на отпуснатите средства по Програмата за развитие на туризма,
Европейският младежки поп – рок конкурс се проведе и през 2018 година в периода 16
- 18 май, като беше организиран от Общински младежки център „Захари Стоянов“ -
Добрич. В конкурсната програма се включиха 57 младежи в три възрастови групи от 17
български града и от 4 държави. Връчихме статуетката на конкурса, специално
изработена за целта и награди за първите три места в различните възрастови групи.
Гран При на конкурса получи представителят на Казахстан. Присъствието на
добричките изпълнители в трите възрастови групи е значително и впечатляващо.

2. Добруджанска черга от цветя

Планираното мероприятие не се проведе поради невъзможността да се произведе
нужното количество посадъчен материал.



3. Летни концерти в Градски парк „Свети Георги“

Търсенето на нетрадиционни места за събития, такива които предлагат
възможност за различно преживяване и приключение, е една от най-характерните
тенденции днес. През последните години все повече изкуството излиза от залите и
слиза от сцените, за да се реализира на открити публични пространства с цел
артистичните идеи да стигнат лесно до хората, както и да съдействат за
социализирането на определено обществено място. По този начин артистите отправят
предизвикателство, ситуирайки творчеството си  в нетипични за него контексти.

Община град Добрич подкрепя и насърчава подобни изяви, които дават
възможност за свободна комуникация на изкуството със своите почитатели.

На 13 юли 2018 година в Градски парк „Свети Георги“ на открита сцена се
състоя концертът „Лятно настроение“ на Квартет „Латин“, който бе посрещнат с голям
интерес от гражданите и гостите на града.

4. Рок концерт “September Sun Rock Fest“

На 7 и 8.09.2018 година в зоната на скейт – парка в Градски парк „Свети Георги“
се проведе “September Sun Rock Fest“. 12 групи от цялата страна зарадваха рок-
феновете със своите хитове и взривиха публиката с много рок и метъл. В рамките на
фестивала се проведоха и много детски игри, състезания, пиеси, детско караоке и Рок –
училище, което позволи на най-малките да се докоснат до инструментите и да получат
първият си музикален урок.

ІІ. Реклама на туристическият продукт на общината, включително участие в
туристически борси и изложения.

1. Пленер  за  изработване на  късометражен  филм  за град Добрич  по
зададена тема.

Община град Добрич и CastFolio – българска онлайн платформа за развлекателната
индустрия организираха 48-часов филмов маратон на тема „Красив Добрич“. В дните
около празника на града от явилите се 45 кандидати бяха сформирани 5 екипа, които да
създадат, филмират, обработят и представят 10-минутни късометражни филми по
предварително зададена тема. Идеята е първите три спечелили конкурса да бъдат
прожектирани на редица фестивали в страната, а през 2019 година и на международния
филмов фестивал Берлинаре. С първа награда беше отличен филма „Пътят към
страстта“, разказващ историята на младеж в търсене значението на снимка, която
намира в местната библиотека заедно с писмо – обръщение. Представянето на петте
късометражни филма премина при голям интерес от страна на градската общественост.

2. Конкурс за туристическо лого на град Добрич.

С  Решение  № 40 – 4/30.10.2018 г. на Общинси съвет град Добрич актуализирахме
Програмата  за   развитие  на туризма, като планирахме организирането и провеждането
на конкурс за туристическо лого, който наред с туристическият слоган ще направят
общината разпознаваема и ще бъдат неразделна част при изработването на общински
рекламни материали.  Като членове на журито бяха привлечени  висококвалифицирани
преподаватели, художници, интелектуалци. От постъпилите 15 идейни предложения,
комисия, назначена със заповед на Кмета, допусна до оценяване 12. След задълбочена и



аргументирана дискусия за всеки от допуснатите 12 предложения, журито излъчи
победител в конкурса – Христо Викторов Христов. На финала подписахме договор за
отстъпване безвъзмездно на авторското право на ползване на произведението лого на
град Добрич за срок от 10 години.

ПОСТИГНАТИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Средства по програмата                                         лева 42 950
Усвоени средства
1. Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев” 20 000
2. Рок концерт “September Sun Rock Fest“ 5 000
3. Летни концерти 1 980
4. Конкурс за туристическо лого 3 734
5. Заснемане на късометражен филм за град Добрич 10 350

Общо усвоени средства: лева 41 064

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С реализирането на Програмата се дава възможност Община град Добрич да се
превърне в привлекателен туристически център с интегриран и конкурентноспособен
туристически продукт, базиран на социално – икономическия и културен потенциал на
града, като основната ни задача е опазването на културно-историческото наследство и
съхраняването на нашата културна идентичност.

Програмата допринася за постигане на местен икономически растеж,
подобряване качеството на живот на хората, запазване и валоризиране на
природното и културно наследство и достигане на европейските параметри на
жизнена среда.



Приложение № 2

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2019 ГОДИНА

Програмата за развитие на туризма е годишен оперативен документ за
реализация на основните приоритети и цели на Община град Добрич, съобразени с
наличните ресурси, функциониращите туристически фирми и изградените обществени
структури в подкрепа на туризма – браншови сдружения в туристическия бизнес и
други неправителствени организации. Тя е в съответствие с политиката на местните
органи за самоуправление относно туризма на местно ниво, определена в Закона за
туризма.

С набелязаните в Програмата мероприятия Община град Добрич се стреми да
популяризира дестинацията чрез създаване на привлекателен имидж и благоприятна
градска среда за гражданите и гостите на града.

Финансирането на тези дейности се извършва от постъпленията от туристически
данък от местата за настаняване, разположени на територията на Община град Добрич.
За  реализирането  на  Програмата  за  туризма  е  заделен  финансов ресурс в размер  на
53 713 лв.

На свое заседание от 14.03.2019 г. Консултативният съвет по туризъм взе
решение през настоящата година да се реализират следните мероприятия, финансирани
от бюджета на Община град Добрич:

№
по
ред Дейности Сума в лв.

1.
Организиране на събития и мероприятия с местно и национално
значение, които допринасят за развитието на туризма 29 000
1.1. Европейски младежки поп–рок конкурс „Сарандев” - 20 000 лв.
1.2. Рок фестивал „September Sun“ - 6 000 лв.
1.3. Възстановка на Априлското въстание на 21.04.2019 г. - 3 000 лв.

2. Рекламна дейност

2.1. Изработване на указателни табели на български и английски
език за следните паметници:
Кирил и Методий; Хан Аспарух; Добротица; Йордан Йовков; Васил
Левски и Дом – паметник „Йордан Йовков“ 3 000 лв.

5 000

2.2 Изработване на рекламна карта на град Добрич с включени
туристически обекти. 2 000 лв.
Обща сума: 34 000

Остатъкът в размер на 19 713 лева ще бъде използван след актуализация на
Програмата, при възникнала необходимост за организиране на събития и мероприятия,
които допринасят за развитието на туризма, включително рекламна дейност и
материали.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2018
година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната
общност от бюджета на Община град Добрич за 2019 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 6:

Общински  съвет  град  Добрич,  на  основание  чл. 21,  ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема отчета за изпълнение на Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2018
година.

2. Дава съгласие за финансиране на граждански инициативи в полза на местната
общност от бюджета на Община град Добрич през 2019 година в размер на 10 000
(десет хиляди) лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост в сграда с
идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5 (бивша Стоматологична
поликлиника).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 7:

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

- медико-диагностичен лабораторен комплекс с площ 137,23 кв. м, с начална
тръжна цена 1 007,59 лева месечно и 20 % ДДС.

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.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост - „Златарска работилница”
в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 8:

1. 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 имот, публична общинска
собственост - „Златарска работилница” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич без
промяна, със запазено предназначение – „Златарска работилница”, с площ 31,05 кв. м, с
начална тръжна цена 67,69 лева на месец и 20 % ДДС за срок от 5 (пет) години.

Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС № 2139 от
21.04.2003 г.

Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 40; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост - „Кожухарска
работилница” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

След обсъжданията с 10 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 29 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно отдаване под наем на имот,
публична общинска собственост - „Кожухарска работилница” в АЕМО „Стария
Добрич”, град Добрич НЕ БЕ ПРИЕТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост - „Щампаджийница” в
АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 10:

1. 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 имот, публична общинска
собственост - „Щампаджийница” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич без промяна,
със запазено предназначение „Щампаджийница”, с площ 16,15 кв. м (без тераса – 4,23
кв. м от общата площ – 20,38 кв. м), с начална тръжна цена 35,21 лева на месец и 20 %
ДДС за срок от 5 (пет) години.

Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС № 2155 от
23.04.2003 г.

Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 41; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 47/26 март 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 47
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 26 март 2019 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост - „Ножарска работилница и
художествена работа с цветни метали” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 11:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, допълва Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 година,
приета с Решение № 45-7 от 29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич, в част ІІ.
ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, т. 2. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, подточка
2.1. Общински терени, обекти и вещи: 4. АЕМО „Стария Добрич” с имот, публична
общинска собственост - „Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали” с
площ 32,40 кв. м.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се
проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична
общинска собственост - „Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали” в
АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич без промяна, със запазено предназначение
„Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали”, с площ 32,40 кв. м с
начална тръжна цена 70,63 лева на месец и 20 % ДДС за срок от 5 (пет) години.

Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС № 2122 от
17.04.2003 г.

Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 41; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 12:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
имот, публична общинска собственост - помещение в АЕМО „Стария Добрич”, град
Добрич, с площ 33,60 кв. м, с начална тръжна цена 73,25 лева на месец и 20 % ДДС, за
занаятчийска работилница на малките майстори.

Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.
Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС № 2163 от

24.04.2003 г.
Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 34; „ПРОТИВ” - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, чрез публично оповестен
конкурс.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 13:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.
8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, допълва Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година в част ІІ. ОБХВАТ И
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, точка 2 ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, подточка 2.1
Oбщински терени, обекти и вещи, със следния имот за отдаване под наем:

1. Поземлен имот с идентификатор 72624.603.100 по КККР на град Добрич с
площ 21 924,00 кв. м, за земеделска земя.

ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1 и ал. 2, и чл.
104 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, дава съгласие:

- да се отдаде под наем, чрез публично оповестен конкурс по реда на глава VІІІ
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество имот, частна общинска собственост;

- предмет на конкурса: Поземлен имот с идентификатор 72624.603.100 по КККР
на град Добрич;

- годишна наемна цена: 1 929 лева, определена съгласно експертна оценка;
- срок за отдаване под наем: 10 (десет) стопански години;
- отдава се под наем за: опитно поле за индустриално култивиране на етерично

маслени култури;
- критерии и тежест за избор на наемател:



Критерии за избор на наемател: Относителна
тежест на всеки

критерий

Методика за
оценяване на

предложенията
Размер на годишна наемна цена не по-ниска от
началната цена. 20 % 10 т.
Действаща дестилерия за изваряване на
етерично-маслени култури (налична и период
на действие).

20 % 10 т.

Площ за индустриално култивиране на
етерично маслени култури (представени за
района).

20 % 10 т.

Площ за индустриално култивиране на
етерично маслени култури (непредставени за
района).

40 % 10 т.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 38; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 14:

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

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

§1.  Чл. 4 се променя така:
1. Чл. 4, ал. (1), т. 3, буква „е” текста „трансфер на размразени ембриони, които

са криоконсервирани със средства от центъра - необходимите ехографски
прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и
ембриотрансфер” се заменя с „трансфер на размразени ембриони - необходимите
ехографски прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и
ембриотрансфер”.

§2. Чл. 9 се променя така:
1. В т. 12 след текста „да не са одобрени за финансово подпомагане за ин витро

процедури от „Центъра за асистирана репродукция” се добавя „или от друга
институция, предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми”.

§ 3. Чл. 10 се променя така:
1. В чл. 10, ал. 1 думата „подадено” се заменя с „подписано”;
2. В чл. 10, ал. 1, т. 4, т. 5, т. 8, т. 9, т. 11, т. 13, т. 14 и т. 15 отпадат;
3. В чл. 10, ал. 1, т. 6 думата „удостоверение” се заменя с „документ,

удостоверяващ”;



4. В чл. 10, ал. 1, т. 12 думата „удостоверение” се заменя с „документ,
удостоверяващ”;

5. Създава се т. 16 с текст „Декларация, удостоверяваща обстоятелствата по чл.
9, т. 7, т. 9, т. 10, и т. 12” – Приложение 2;

§ 4. §2 се променя така:
1. Приложения 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и 9 се отменят и се трансформират в нови

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3 и Приложение 4.

2. Утвърждава следните образци на документи, които са свързани с прилагането
на Правилника:
 Заявление за отпускане на финансово подпомагане – Приложение 1;
 Декларация, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 9, т. 7, т. 9, т. 10 и т. 12 –

Приложение 2;
 Заявление за изплащане на финансовата помощ – Приложение 3;
 Декларация-съгласие за извършване на банков превод – Приложение 4.

3. Средствата за осигуряване на финансова помощ на семейства и двойки с
репродуктивни проблеми за 2019 г., в размер на 30 000 лева са осигурени от Бюджета
на Община град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 40; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЗАЯВЛЕНИЕ
по чл. 10, ал. 1

от
ПРАВИЛНИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА
СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ
НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

от..................................................................................................., ЕГН:……………………….
/трите имена на съпругата/партньорката/

Лична карта №..................... Издадена на ..............................., от............................................
Постоянен адрес: ………………………………………………………………………………
Настоящ адрес:......................................................................................................................
Семейно положение: ........................................................ Гражданство..................................,
Телефон за контакт: ………………………  е-mail:……………………………………….

и
от..................................................................................................., ЕГН:……………………….

/трите имена на съпруга/партньора/
Лична карта №……………… Издадена на .........................., от ...........................................
Постоянен адрес:……………………………………………………………………………….
Настоящ адрес:......................................................................................................................
Семейно положение: ................................................... Гражданство.......................................,
Телефон за контакт………………………… е-mail:…………………………………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Моля да ни бъде предоставено финансиране в размер до посочения в Правилника за
отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с
постоянен и/или настоящ адрес в Община град Добрич.

Прилагаме следните документи:
1. Копие от лична карта – заверено с гриф „вярно с оригинала”;
2. Копие на диплома за завършено средно образование;
3. Документ, удостоверяващ, че кандидатстващите не се водят на отчет в регистрите на

ЦПЗ „Д-р П. Станчев” гр. Добрич
4. Свидетелство за съдимост;
5. Документ от ТД на НАП офис Добрич, удостоверяващ непрекъснати

здравноосигурителни права на заявителите;
6. Медицинска документация;
7. Етапна епикриза, с отбелязана липса на контраиндикации, съгласно Наредба № 28 от

2007 г. за дейности по асистирана репродукция, а при индикации за асистирана
репродукция на спонтанен цикъл - и препоръка на медицински специалист по
асистирана репродукция за прилагане на този метод;

8. Подписана декларация Приложение 2.

Дата …………… Подпис: …………………
Гр. ……………… Подпис: …………………



Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по

чл. 9, т. 7, т. 9, т. 10, и т. 12 от Правилника за отпускане на финансова помощ
за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми,

с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич

Подписаната............................................................................................................................,

ЕГН:……………………….

/трите имена на съпругата/партньорката/

Лична карта №..................... Издадена на ...............................,  от

............................................

Постоянен

адрес:………………………………………………………………………………….

Настоящ адрес:...........................................................................................................................

Семейно положение: .........................................................

Гражданство..................................,

Телефон за контакт …………………………… е-

mail:……………………………………….

и

Подписаният

…………………........................................................................................................,

ЕГН:……………………….

/трите имена на съпруга/партньора/

Лична карта №…………………Издадена на ..........................., от

.............................................

Постоянен

адрес:……………………………………………………………………………………..

Настоящ

адрес:...............................................................................................................................

Семейно положение: .....................................................

Гражданство.......................................,

Телефон за контакт…………………………… е-

mail:…………………………………………



Декларираме че:

1. Сключили сме граждански брак през ……….…г., за което притежаваме
документ с №…... ……..

2. Партньори сме и живеем на семейни начала /Попълва се в случай, че
заявителите нямат сключен граждански брак и  живеят на семейни начала/.

3. Не сме поставени под запрещение.
4. Не сме в кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта

степен помежду си.
5. Към настоящия момент не сме одобрени за финансово подпомагане на

процедури ин витро от „Центъра за асистирана репродукция” или от друга
институция предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми
и в рамките на настоящата година не сме получили средства за финансово
подпомагане на процедури ин витро.

6. Ще предоставим на Кмета на Община град Добрич писмена информация за
резултатите от проведената процедура по асистирана репродукция в срок до
един месец след настъпване на раждане.

7. Даваме съгласие Община град Добрич да съхранява и обработва личните ни и
чувствителни данни, съгласно изискванията на Регламент  (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните).

8. Даваме съгласие  да се проверят попълнените от нас данни.
9. Даваме съгласие да се извършват служебни справки в информационните масиви

на Община град Добрич, относно адресни регистрации; липса/наличие на
задължения към общината или друга необходима информация.

Известно ни е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация
носим наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатори:

1. ………………………………………….. 2.
…………………………………………..

Подпис:…………………………………….
Подпис:……………………………………...

Дата:                                                                    Дата:

Община град Добрич е администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни и
Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на данните. Предоставените от Вас лични данни са защитени
съгласно законодателството.



Приложение № 3
ДО
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА ДОБРИЧ

ЗАЯВЛЕНИЕ
по чл. 20, ал. 2

от
ПРАВИЛНИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА
СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН
И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

1. от...................................................................................................,ЕГН:.................................
(трите имена)

Постоянен адрес:.........................................................................................................................
Телефон……………………………, e-mail……………………………………………………

2. от...................................................................................................,ЕГН:.................................
(трите имена)

Постоянен адрес: ………………………………………………………………………………
Телефон ……………………………, e-mail……………………………………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

С протоколно решение № ……… от ………..г. на Комисията, назначена по
Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с
репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община
град Добрич, сме одобрени за подпомагане.

С настоящото молим да потвърдите изплащането на сумата:
......................(............................................................................................................) лева,
(цифром) (словом)
по сметка IBAN................................................................................, представляваща реално
направените от нас разходи за медицинските услуги, съгласно визирания Правилник,
утвърден за територията на Община град Добрич.

Прилагаме следните документи:
1. Удостоверение за банкова сметка;
2. Първични счетоводни документи – фактури (оригинал) с описание и

стойност на извършените дейности и медицинските изследвания; касови
бонове;

3. Медицинска документация от лечебно заведение, което има разрешение за
дейности по  асистирана репродукция, съгл. Чл. 131, ал. 1 от Закона за
здравето.

4. Подписана от нас декларация Приложение№ 4

Дата:……………
С  уважение :
1. ___________________________________

Подпис
2. ___________________________________

Подпис



Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 20, ал. 2

от
ПРАВИЛНИКА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА
СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН
И/ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Долуподписаните:

1.............................................................................................................,ЕГН:..............................
(трите имена)

Адрес: град Добрич...................................................................................................

и

2............................................................................................................,ЕГН:...............................
(трите имена)

Адрес: град Добрич...................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМЕ

По реда, предвиден в Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на
семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на
територията на Община град Добрич, че:

Сме съгласни банковият превод на посочената сума в ,,Приложение 3” да бъде
извършен по посочената банкова сметка в същото приложение.

Дата: Декларатори:
1. _____________________________

подпис

2. _____________________________
Подпис



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отмяна на Решение № 46-4, в частта му по т. 2, т. 3 и т. 4 по Протокол
№ 46 от заседание на Общински съвет град  Добрич, проведено на 26.02.2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 15:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и ал. 2, чл. 45,
ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.
104, ал. 1, т. 5 и чл. 126 от Закона за публичните финанси:

1. Отменя Решение № 46-4, в частта му по т. 2, т. 3 и т. 4 по Протокол № 46 от
заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26.02.2019 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 40; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 47/26 март 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 47
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 26 март 2019 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
Проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-
2.004-0028-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 16:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление  и местната администрация, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5,
ал. 2 и ал. 4 от Закона за публични финанси:

1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на
Община град Добрич по Проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна
помощ № BG05M9OP001-2.004-0028-C01, Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, в размер на 351 389,00 (триста петдесет и една хиляди
триста осемдесет и девет) лева, с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта.

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на исканията за
Междинни и Финално плащане от Управляващия орган на програмата.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
Проект „За моето бъдеще“, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0018-C01 по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 17:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4
от Закона за публичните финанси:

1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на
Община град Добрич по Проект „За моето бъдеще“, съгласно договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0018-C01 по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в размер до 100 284,66 (сто хиляди двеста
осемдесет и четири и 0,66) лева, с цел разплащане на разходи по изпълнение на
проекта.

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на искания за
плащане от Управляващия орган на програмата.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
Проект „Заедно учим, творим и играем“, Договор № БС -33.16-2-02020/03.10.2017 г. с
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 18:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4
от Закона за публичните финанси:

1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на
Община град Добрич по Проект „Заедно учим, творим и играем“ с Договор № БС -
33.16-2-020/03.10.2017 г. с ЦОИДУЕМ, в размер на 3 815,00 (три хиляди осемстотин и
петнадесет) лева, с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта.

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на искания за
плащане от Управляващия орган на проекта.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на окончателни трансфери по Проект „Интегриран проект за
подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“, Договор за безвъзмездна помощ
№ BG16M1OP002-1.006-0003-C03 (Д-34-58 от 30.12.2016 г.), Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 19:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4
от Закона за публичните финанси:

1. Дава съгласие за предоставяне на окончателни трансфери със собствени и
заемни средства по Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град
Добрич – фаза 1“ с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG16M1OP002-1.006-0003-C03 (Д-34-58 от 30.12.2016 г.) по Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020“, в размер до 16 210 362,31 (шестнадесет милиона двеста и
десет хиляди триста шестдесет и два и 0,31 ) лева, с цел разплащане на разходи по
изпълнение на проекта.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 47/26 март 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 47

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 март 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Допълване на Решение 46-20/26.02.2019 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 47 – 20:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
допълва в свое Решение 46-20/26.02.2019 година срок за отдаване под наем – 5 години.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)


