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проведено на 29 октомври 2013 година 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  
 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 25 

 
от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 октомври 2013 година 
 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2014 – 2016 
година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности 
 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 
 

РЕШЕНИЕ 25 – 1: 

 
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, чл. 18 от Закона за общинските бюджети и чл. 83, 

ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с § 122 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните 

финанси:   
1. Приема „Бюджетна прогноза за периода 2014 - 2016 г.  на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 
дейности”. 

2. Приема „Прогноза за ангажименти за разходи и нови задължения 
за разходи за 2013 и 2014 г.”   

 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:  

36 “за”, 0 “против”, 1 “въздържал се”. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  

 
ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

        (Велка Тонева)   
Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  
   (Кера Колева)  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  
 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 25 

 
от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 октомври 2013 година 
 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
Предложение за решение на Общински съвет град Добрич за 

допускане на отклонения от правилата и нормативите за застрояване в 
изработвания Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) на част от промишлена зона „Север“ 
(обособена зона за въздействие съгласно приетия Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие на град Добрич), по-големи от 
визираните в чл. 36, ал. 1-3 от ЗУТ  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 
 

РЕШЕНИЕ 25 – 2: 
 

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 
от ЗМСМА и чл. 36, ал. 4 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ), дава разрешение - при изработване на ПУП-ПРЗ на част от 
промишлена зона „Север“ (обособена зона за въздействие съгласно 

приетия Интегриран план за градско възстановяване и развитие на 
град Добрич), да се допускат отклонения от правилата и нормативите 

за застрояване, по-големи от визираните в чл. 36, ал. 1-3 от ЗУТ, с цел 
запазване на годния сграден фонд при преструктуриране на зоната.  

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

 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:  

37 “за”, 0“против”, 0 “въздържали се”. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  
ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

        (Велка Тонева)   
Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  
   (Кера Колева)  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  
 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 25 

 
от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 октомври 2013 година 
 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Докладна записка относно одобряване Подробен устройствен план – 
Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.378.44 , ПИ 72624.378.17 и 

ПИ 72624.383.39 по действащата Кадастрална карта, във връзка с ел. 
захранване на ПИ 72624.358.9 в землището на град Добрич 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 
РЕШЕНИЕ 25 – 3: 

 

 

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.378.44 , ПИ 72624.378.17 и ПИ 
72624.383.39 по действащата Кадастрална карта, във връзка с ел. 

захранване на ПИ 72624.358.9 в землището на град Добрич. 
II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши 

последващите, съгласно закона, действия. 
 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:  
37 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  
 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 
        (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  
Снел преписа:  

   (Кера Колева)  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  
 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 
 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 
проведено на 29 октомври 2013 година 

 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
Докладна записка относно одобряване Подробен устройствен план – 

Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.904.440 и ПИ 72624.904.449 
по действащата Кадастрална карта, във връзка с ел. захранване на 

жилищна сграда в ПИ 72624.904.180 в местността „Гаази баба”, в 
землището на град Добрич 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 
РЕШЕНИЕ 25 – 4: 

 

 

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 129 ал. 1 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.904.440 и ПИ 72624.904.449 по 
действащата Кадастрална карта, във връзка с ел. захранване на 

жилищна сграда в ПИ 72624.904.180 в местността „Гаази баба”, в 
землището на град Добрич. 

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши 

последващите, съгласно закона, действия. 
 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:  
37 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  
 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 
        (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  
Снел преписа:  

   (Кера Колева)  



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  
ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  

 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 25 
 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 
проведено на 29 октомври 2013 година 

 
 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за разкриване на Център за социална рехабилитация и 
интеграция за деца, като делегирана държавна дейност 

 
 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 
 

 
РЕШЕНИЕ 25 – 5: 

 
 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 
23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 от ЗСП и чл. 36, ал. 2, т. 6 от 

ППЗСП, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 
17, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет град 
Добрич: 

 
1. Разкрива, считано от 01.01.2014 година, социална услуга в 

общността – Център за социална рехабилитация и интеграция, като 

делегирана от държавата дейност, с капацитет - 15 деца и младежи и 
персонал 4,6 щатни бройки, както следва:  

 Рехабилитатор – 1 бр.;  
 Социален работник – 2 бр.;  

 Психолог – 1 бр.; 
 Хигиенист – 0.6 бр.  

 
2. Дава съгласие имот публична общинска собственост – сграда 

за детско заведение - Дом „Дъга” (южно крило), първи етаж, с 
идентификатор 72624.620.22.5 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, ЖК ”Дружба” № 57, 



собственост на Община град Добрич, да се предостави безвъзмездно 
за управление на Център за социална рехабилитация и интеграция, 

считано от 01.01.2014 г. 
3. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да извърши 

последващите, съгласно закона, действия. 
 
 
 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:  
37 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  
 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 
        (Велка Тонева)   

 
Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  
   (Кера Колева)  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  
 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 
 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 
проведено на 29 октомври 2013 година 

 
 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
Предложение за разкриване на Звено „Майка и бебе”, Дневен център 

за деца с увреждания и Център за настаняване от семеен тип, като 
делегирани държавни дейности 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 
 

РЕШЕНИЕ 25 – 6: 
 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 
23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 19 от ЗСП, във връзка с чл. 36, 

ал. 2, т. 17 и чл. 36а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2 от ППЗСП, чл. 12, ал. 1 
от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 17, ал. 2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, приета от Общински съвет град Добрич: 

1.   Дава съгласие през ІІ полугодие на 2014 година да бъдат 
разкрити като делегирани от държавата дейности следните социални 

услуги  в общността: 

 Звено „Майка и бебе” с капацитет 6 места и персонал 4,8 

щатни бройки: 
       Ръководител – 1 

       Социален работник – 1 
       Медицинска сестра – 1 

       Психолог – 1 
       Хигиенист – 0,8 

 
 Дневен център за деца с увреждания с капацитет 20 

места и персонал 8 щатни бройки, както следва: 
Ръководител – 0,5 бр. 

Социален работник – 0,5 бр. 
Психолог – 1 



Рехабилитатор – 1 
Логопед – 1 

Медицинска сестра – 1 
Детегледач – 3 

 
 Център за настаняване от семеен тип с капацитет 10 

места  и персонал 8 щатни бройки, както следва: 

Ръководител  - 1 
          Социален работник – 1 

          Психолог – 1 
          Детегледач – 4 

          Хигиенист – 1 
 

2. Дава съгласие имот публична общинска собственост – сграда 
за детско заведение - Дом „Майка и дете” с идентификатор 

72624.621.17.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
град Добрич, ЖК ”Добротица”, собственост на Община град Добрич, да 

се предостави безвъзмездно за управление на Център за настаняване 
от семеен тип, считано от 01.01.2014 г. 

3. Дава съгласие имот публична общинска собственост – сграда 
за детско заведение - Дом „Майка и дете” с идентификатор 

72624.621.17.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Добрич, ЖК ”Добротица”, собственост на Община град Добрич, да 
се предостави безвъзмездно за управление на Звено „Майка и бебе“, 

считано от 01.01.2014 г. 
4. Дава съгласие имот публична общинска собственост – сграда 

за детско заведение - Дом „Майка и дете” с идентификатор 
72624.621.15.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Добрич, ЖК ”Добротица”, собственост на Община град Добрич, да 
се предостави безвъзмездно за управление на Дневен център за деца 

с увреждания, считано от 01.01.2014 г. 
5.  Упълномощава Кмета на Община град Добрич да извърши 

последващите, съгласно закона, действия.  
 

 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:  

36 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  
 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 
        (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  
Снел преписа:  

   (Кера Колева)  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  
 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 
 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 
проведено на 29 октомври 2013 година 

 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
Докладна записка относно даване съгласие за членство на Община 

град Добрич в Сдружение „Българска асоциация на зоопарковете и 
аквариумите” 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 
 

РЕШЕНИЕ 25 – 7: 

(Изменено с Решение 33-8 от 26.04.2022 г. На Общински съвет 
град Добрич) 

 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от 

ЗМСМА: 
1. Дава съгласие за членство на Община град Добрич в 

Сдружение „Българска асоциация на зоопарковете и 

аквариумите“.  
2. Определя Християн Христов – Директор на ОП „Център за 

защита на природата и животните“, за представител на 
Община град Добрич в Сдружение с нестопанска цел 

„Българска асоциация на зоопарковете и аквариумите“. 
 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:  
35 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  
 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

        (Велка Тонева)   
Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  
   (Кера Колева)  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  
 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 25 

 
от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 октомври 2013 година 
 

 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Докладна записка относно определяне на представител на Община 
град Добрич в Комисията за изработване на Областна здравна карта 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 
 

РЕШЕНИЕ 25 – 8: 
 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и 

ал. 2 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, 
определя КАМЕЛИЯ КОЙЧЕВА – зам.-кмет „Хуманитарни дейности”, 

за представител на Община град Добрич в Комисията за изработване 
на Областна здравна карта.  

 
ГЛАСУВАЛИ:  

35 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  

 
ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

        (Велка Тонева)   
 

Вярно с оригинала!  
Снел преписа:  

   (Кера Колева)  
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  
 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 25 

 
от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 октомври 2013 година 
 

 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда 
на Закона за общинската собственост (ЗОС) 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 
 

РЕШЕНИЕ 25 – 9: 
 

1. Общински съвет град Добрич, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 
12  от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост, със следните имоти:  

- УПИ IV в кв.20  по кадастрален и ПРЗ на ЖК ”Балик- Йовково”- 
Север на град Добрич; 

- Масивна двуетажна сграда  с идентификатор 72624.623.278.1 

по КККР на град Добрич.  
2. Общински съвет град Добрич, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  

от  ЗМСМА,  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и 
чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, дава  съгласие  за  продажба  
чрез  публичен търг  с  тайно наддаване и одобрява предложените 

начални тръжни цени на следните имоти: 
- Поземлен имот № 72624.618.289 по КККР на град Добрич, 

представляващ УПИ IV в кв.20  по кадастрален и ПРЗ на ЖК ”Балик- 
Йовково” - Север на град Добрич, отреден за жилищно строителство с 

площ 205.00 кв.м., актуван с АОС № 4991/09.08.2013 г. и начална 
тръжна цена 12 543.00 (дванадесет хиляди петстотин четиридесет и 

три) лева, без включен ДДС. 
Данъчната оценка на имота е 3 239.00 (три хиляди двеста 

тридесет и девет) лева. 

 
- Масивна двуетажна сграда  с идентификатор 72624.623.278.1 

по КККР на град Добрич със застроена площ 136.00 кв.м., ведно с 
правото на строеж, състояща се от: 



 Първи етаж: четири стаи, коридор и сервизно 
помещение с площ 136 кв.м.;  

 Втори етаж: три стаи, тераса, складово помещение, 
коридор с площ 89.00 кв.м. 

 Приземен етаж с площ 78.50 кв.м., 
Сградата е построена в  УПИ III, кв.22 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на 

град Добрич, отреден за жилищно строителство, паркиране и 

озеленяване, актувана с АОС № 5012/04.10.2013 г.,  поправен с АОС 
№ 5014/08.10.2013 г.  и начална тръжна цена   92 541.00 (деветдесет 

и две хиляди петстотин четиридесет и един) лева.  
Данъчната оценка на имота е 68 721.40 (шестдесет и осем 

хиляди седемстотин двадесет и един и 0.40) лева. 
3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в 

лева. 
4. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, 

съгласно закона, действия. 
 

 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:  

35 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  
 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 
        (Велка Тонева)   

 
Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  
   (Кера Колева)  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  
 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 25 

 
от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 октомври 2013 година 
 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за намаляване капитала на „Жилфонд – инвест” ЕООД, 
град Добрич 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 
РЕШЕНИЕ 25 – 10: 

 

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, чл. 137, aл. 1, т. 4 и чл. 147, aл. 2 от Търговския закон и 

чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредбата за упражняване 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,  дава съгласие за отписване на общинските 

имоти с балансовата им стойност от активите на „Жилфонд -
инвест” ЕООД, съгласно Приложение Nо 1. 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич и управителя на 
„Жилфонд-инвест” ЕООД последващите, съгласно закона, 

действия. 
 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:  
32 “за”, 0 “против”, 3 “въздържали се”. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 
        (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  
Снел преписа:  

   (Кера Колева)  



 
 

         Приложение № 1 
 

 
 

№ Кратко описание на имота АОС 
Площ 
(кв.м) 

Балансова 

стойност 
(лв) 

І. Имоти за отписване от капитала на „Жилфонд-Инвест ” ЕООД 

1 
Масивна жилищна сграда по ул. 
Иван Рилски, 2 2350/2004 г. 25.70  644.38 

2. 

Масивна жилищна сграда по ул. 
Капитан Димитър Списаревски, 

10-а 3438/2007 г. 48.00  347.60 

3. 
Дворно място по ул.Сава Огнянов, 
8/6-а/ 4964/2013 г. 150.00  1365.00 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  
ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 
проведено на 29 октомври 2013 година 

 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.904.410, 
по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба” 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 
РЕШЕНИЕ 25 – 11: 

 
І. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал. 1, т. 

12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, 
допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост, ПИ 72624.904.410, по КККР на град Добрич, 

находящ се в местността „Гаази Баба”. 

ІІ. 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 Закона за собственост и чл. 53, ал. 1, т. 3 от 

НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между 
Община град Добрич и Лиляна Станчева Неделчева, чрез продажба 

частта на Общината от 69.00 кв.м., за сумата от 1 831.00 (Хиляда 
осемстотин тридесет и един) лева, или 26.54 лв./кв.м., без  включен 

ДДС. Данъчната оценка на частта на Общината е  334.10 (Триста 
тридесет и четири, 0.10) лева. 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, 
съгласно закона, действия.  

 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:  

35 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  
 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 
        (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  
Снел преписа:  

   (Кера Колева)  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  
ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 
проведено на 29 октомври 2013 година 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.606.379, 
по КККР на град Добрич, находящ се по бул. „Добруджа” № 46 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 
РЕШЕНИЕ 25 – 12: 

 
 І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 

от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва 
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост, ПИ 72624.606.379, по КККР на град Добрич; УПИ ХІ 379, 

кв.1290, по ПУП-ПРЗ на ЖК „Север-2”, град Добрич, бул.Добруджа, № 
46. 

ІІ. 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 Закона за собствеността и чл. 53, ал. 1, т. 3 от 
НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между 

Община град Добрич и Паун Иванов Станчев, чрез продажба частта на 
Общината от 23.00 кв.м., за сумата от 2 071.00 (Две хиляди 

седемдесет и един) лева или  90.04 лв./кв.м., без  включен ДДС. 
Данъчната оценка на частта на Общината е 517.50 (Петстотин и 

седемнадесет, 0.50) лева. 
ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, 

съгласно закона, действия.  
 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:  
35 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  

 
ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

        (Велка Тонева)   
Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  
   (Кера Колева)  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  
ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 
проведено на 29 октомври 2013 година 

 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.623.4526, 
по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Иван Вазов, № 18 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 
РЕШЕНИЕ 25 – 13: 

 

 І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 

от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва 
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост, ПИ 72624.623.4526, по КККР на град Добрич; УПИ ХІ 
4526, кв.34, по действащия  ПУП-ПРЗ на ЦГЧ град Добрич, ул. Иван 

Вазов, № 18.  
ІІ. 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 Закона за собствеността и чл. 53, ал. 1, т. 3 от 
НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между 

Община град Добрич и Йордан Георгиев Балабанов, чрез продажба 
частта на Общината от 10.00  кв.м., за сумата от 812.00 (Осемстотин и 

дванадесет) лева или 81.20 лв/кв.м, без  включен ДДС. Данъчната 
оценка на частта на Общината е 346.50 (Триста четиридесет и шест и 

0.50) лева. 
ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, 

съгласно закона, действия.  
 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:  
35 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  

 
ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

        (Велка Тонева)   
Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  
   (Кера Колева)  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  
 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 25 

 
от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 октомври 2013 година 
 

 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична 
общинска собственост, за поставяне на Рекламно – информационни 

елементи в град Добрич. 
 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 14: 
  

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 8, ал. 9, т. 2 от 
Закона за общинската собственост, допълва годишната Програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост, с част от 
имот публична общинска собственост за отдаване под наем, за 

поставяне на Рекламно-информационни елементи: 
 Общинско място в ПИ 72624.613.9503 по бул. „25-ти септември” 

с площ 12,00 кв. м. за РИЕ; 
 Общинско място в ПИ 72624.608.1 по бул. „25-ти септември” с 

площ 2,50 кв. м. за РИЕ; 
 Общинско място в ПИ 72624.608.1 по бул. „25-ти септември” с 

площ 2,50 кв. м. за РИЕ; 
 Общинско място в ПИ 72624.621.63 по бул. „25-ти септември” с 

площ 2,50 кв. м. за РИЕ; 

 Общинско място в ПИ 72624.614.9009 по бул. „Добруджа” с площ 
2,50 кв. м. за РИЕ; 

 Общинско място в ПИ 72624.614.9009 по бул. „Добруджа” с площ 
2,50 кв. м. за РИЕ; 

 Общинско място в ПИ 72624.625.9505 по ул. „Отец Пайсий” с 
площ 2,50 кв. м. за РИЕ; 

 Общинско място в ПИ 72624.620.33 по ул. „Н. Петков” с площ 
2,50 кв. м. за РИЕ; 

 Общинско място в ПИ 72624.618.196 по ул. „Христо Ботев” с 
площ 2,50 кв. м. за РИЕ. 



II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19 

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 търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на части от имоти, публична 

общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационни 
елементи, по одобрена схема, както следва: 

 Общинско място в ПИ 72624.613.9503 за поставяне на Рекламно-
информационнен елемент на основание чл. 57 от ЗУТ, 

двустранен с площ 12.00 кв.м., по бул. „25-ти септември”, в 
разделителната ивица, срещу „Туристическата спалня, с начална 

тръжна цена 232.44 лева месечно и 20% ДДС; 
 Общинско място в ПИ 72624.608.1 за поставяне на Рекламно-

информационнен елемент на основание чл. 57 от ЗУТ, 
двустранен с площ 2.50 кв.м., по бул. „25-ти септември”, в 

улична регулация, в градинката непосредствено до западния 
тротоар, пред магазин „Млад техник”, южно от павилион към 

заслон на градски транспорт, с начална тръжна цена 52.13 лева 
месечно и 20% ДДС; 

 Общинско място в ПИ 72624.608.1 за поставяне на Рекламно-

информационнен елемент на основание чл. 57 от ЗУТ, 
двустранен с площ 2.50 кв.м., по бул. „25-ти септември”, в 

улична регулация, на тротоара, непосредствено до градинката в 
УПИ I, кв. 110, ЖК ”Север-1”,южно от павилион към заслон на 

градски транспорт, с начална тръжна цена 52.13 лева месечно и 
20% ДДС; 

 Общинско място в ПИ 72624.621.63 за поставяне на Рекламно-
информационнен елемент на основание чл. 57 от ЗУТ, 

двустранен с площ 2.50 кв.м., по бул. „25-ти септември”, в 
улична регулация, на западния тротоар, до зала „Добротица”, на 

2 м. южно от павилион към заслон на градски транспорт, с 
начална тръжна цена 52.13 лева месечно и 20% ДДС; 

 Общинско място в ПИ 72624.614.9009 за поставяне на Рекламно-
информационнен елемент на основание чл. 57 от ЗУТ, 

двустранен с площ 2.50 кв.м., по бул. „Добруджа”, в улична 

регулация, на тротоара, непосредствено до парапета на външна 
стълба към ул. „Христо Ботев”, източно от павилион към заслон 

на градски транспорт, с начална тръжна цена 52.13 лева 
месечно и 20% ДДС; 

 Общинско място в ПИ 72624.614.9009 за поставяне на Рекламно-
информационнен елемент на основание чл. 57 от ЗУТ, 

двустранен с площ 2.50 кв.м., по бул. „Добруджа”, в улична 
регулация, на 1м. западно от парапета, непосредствено до 

северния тротоар до павилион към заслон на градски транспорт, 
с начална тръжна цена 52.13 лева месечно и 20% ДДС; 



 Общинско място в ПИ 72624.625.9505 за поставяне на Рекламно-
информационнен елемент на основание чл. 57 от ЗУТ, 

двустранен с площ 2.50 кв.м., по ул. „Отец Паисий”, в улична 
регулация, в градинката непосредствено до западния тротоар на 

3 м. южно от павилион към заслон на градски транспорт, с 
начална тръжна цена 52.13 лева месечно и 20% ДДС; 

 Общинско място в ПИ 72624.620.33 за поставяне на Рекламно-

информационнен елемент на основание чл. 57 от ЗУТ, 
двустранен с площ 2.50 кв.м., по ул. „Н. Петков”, 

непосредствено до северния тротоар (до РУМ), на 3 м. северно от 
павилион към заслон на градски транспорт, с начална тръжна 

цена 37.25 лева месечно и 20% ДДС; 
 Общинско място в ПИ 72624.618.196 за поставяне на Рекламно-

информационнен елемент на основание чл. 57 от ЗУТ, 
двустранен с площ 2.50 кв.м., по ул. „Х. Ботев”, непосредствено 

до тротоара и до ел. стълб, западно от павилион към заслон на 
градски транспорт, с начална тръжна цена 37.25 лева месечно и 

20% ДДС. 
 

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, актуализирана със 

Заповед № 65/23.01.2013 г. на Кмета на Община град Добрич. 
Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години. 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи, 
съгласно закона, действия по изпълнението. 

 

 
 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:  
32 “за”, 0 “против”, 3 “въздържали се”. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  

 
ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

        (Велка Тонева)   
 

Вярно с оригинала!  
Снел преписа:  

   (Кера Колева)  

 
 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  
ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 
проведено на 29 октомври 2013 година 

 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Докладна записка относно определяне правомощията на 
представителя на Община град Добрич в Общото събрание на 

акционерите на „МБАЛ – Добрич” АД град Добрич на 22.11.2013 
година 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 
РЕШЕНИЕ 25 – 15: 

       

   
1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от  

ЗМСМА, чл. 226, във връзка чл. 220, ал. 1 и чл. 221 от Търговския 
закон и чл. 26 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  
представителя на Община град Добрич в Общото събрание на 

акционерите на “МБАЛ - Добрич“ АД град Добрич, което ще се проведе 

на 22.11.2013 година, а при липса на кворум на 06.12.2013 година,  
да гласува по обявения Дневен ред, както следва: 

1.1. Да гласува отрицателно  предложените промени по т.1; 
1.2. Да приеме предложенията по т. 2 и т. 3.  

2. Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващите, 
съгласно закона, действия. 

               

ГЛАСУВАЛИ:  
21 “за”, 5 “против”, 7 “въздържали се”. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  
 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 
        (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  
Снел преписа:  

   (Кера Колева)  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  
 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 25 

 
от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 октомври 2013 година 
 

 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Избор на съдебни заседатели за Окръжен съд град Добрич 
 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 
 

РЕШЕНИЕ 25 – 16: 
       

   

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

Наредба № 1 от 3.02.2011 година за съдебните заседатели, издадена 
от Висшия съдебен съвет (ВСС), избира 26 (двадесет и шест) съдебни 

заседатели за Окръжен съд град Добрич, в т.ч. 1 резерва, както 

следва: 
 

1. Албена Димитрова Петрова 
2. Ани Тодорова Йосифова 

3. Бисера Господинова Пасева – Рачева 
4. Ваня Райчева Петкова 

5. Галин Йовчев Иванов 
6. Георги Събев Георгиев 

7. Даринка Николова Стойчева – Димитрова 
8. Денка Стоянова Стоянова 

9. Диана Жекова Стефанова 
10. Живко Стефанов Василев 

11. Ивелина Ганчева Илиева 
12. Илияна Божидарова Тодорова 

13. Ирина Ангелова Георгиева 

14. Йордан Тихомиров Трифонов 
15. Кина Драгнева Костова 

16. Красимир Тодоров Масурски 
17. Милена Стоянова Русева 

18. Нелка Стоянова Петрова 



19. Саадет Ремзиева Хасанова 
20. Светлана Тодорова Демирова 

21. Симона Божинова Костадинова 
22. Стефка Атанасова Генчева  

23. Таня Станимирова Йорданова 
24. Тихомир Йорданов Трифонов 

25. Христина Георгиева Георгиева 

 
 

РЕЗЕРВА: 
 

Нивелин Маринов Радичков 
               

 
 

ГЛАСУВАЛИ:  
28 “за”, 0 “против”, 3 “въздържали се”. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  

 
ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

        (Велка Тонева)   
 

Вярно с оригинала!  
Снел преписа:  

   (Кера Колева)  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  
 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 
 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 
проведено на 29 октомври 2013 година 

 
 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
Предложение за изменение на Правилника за организацията и 

дейността на обществения посредник на Община град Добрич и за 
създаване на Временна комисия за избор на местен омбудсман 

 
 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 
 

РЕШЕНИЕ 25 – 17: 
       

  

Общински съвет град Добрич: 

1. Възлага на ПК „Законност, обществен ред и контрол” да изготви 
и внесе за одобрение в Общински съвет проект на актуализиран 

Правилник за организацията и дейността на обществения 
посредник на Община град Добрич.  

2. Указва на ПК „Законност, обществен ред и контрол”, в 
едномесечен срок от датата на влизане на решението в сила, 

да внесе за одобрение проект на актуализиран Правилник за 
организацията и дейността на обществения посредник на 

Община град Добрич. 
         

ГЛАСУВАЛИ:  
22 “за”, 9 “против”, 0 “въздържали се”. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  

 
ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

        (Велка Тонева)   
 

Вярно с оригинала!  
Снел преписа:  

   (Кера Колева)  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  
 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 
 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 
проведено на 29 октомври 2013 година 

 
 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
Предложение за удължаване срока на работа на Временната комисия 

за анализ на състоянието на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД и 
предприемане на правни и фактически действия за преструктуриране 

или ликвидация на дружеството 
 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 
РЕШЕНИЕ 25 – 18: 

       

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и 
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация удължава с един 

месец срока на работа на Временната комисия за анализ на 

състоянието на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД и предприемане на 
правни и фактически действия за преструктуриране или ликвидация 

на дружеството.  
 

ГЛАСУВАЛИ: 
33 “за”, 0 “против”, 0 “въздържали се”. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  
 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 
        (Велка Тонева)   

 
Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  
   (Кера Колева)  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/29 октомври 2013 година  
 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 
 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 
проведено на 29 октомври 2013 година 

 
 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
ДРУГИ. 

 19.1. Приемане на становище за опрощаване на дължими 
държавни вземания 

 
 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 
 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 19.1: 
       

 
 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република 

България и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, 

изложени в докладната записка, изразява отрицателно становище за 
опрощаване на дължими държавни вземания от Йосиф Борисов 

Маринов, което да бъде изпратено до Администрацията на Президента 
на Република България. 

 
ГЛАСУВАЛИ: 

21 “за”, 0 “против”, 7 “въздържали се”. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  
 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 
        (Велка Тонева)   

 
Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  
   (Кера Колева)  


