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проведено на 30 юли 2019 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото
шестмесечие на 2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.
27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приема Отчет за своята дейност и за дейността на комисиите през
първото шестмесечие на 2019 г. (Приложение)

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 25; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение

Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии
през първото шестмесечие на 2019 г.

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

Заседания и решения на ОбС - обща информация

През първите шест месеца на 2019 г. Общински съвет проведе осем заседания -
шест редовни и две извънредни – през м. януари, свързани с усилията за намиране на
решение за финансиране довършването на жилищен блок „Добрич“. Общото време на
работа по време на заседанията бе 27 часа и 30 минути. Беше налице необходимият
кворум - средно по 38 общински съветници присъстваха/участваха в заседание.

Гласуваният дневен ред на заседанията включи общо 156 докладни записки с
предложения, проектодокументи, отчети, информации. Четири от подготвените
докладни са оттеглени от вносителя (администрация/съветници) преди гласуване на
дневния ред, а две са оттеглени с инициатива на съветниците за това. След обсъждане
на материалите в Постоянните и други сформирани комисии, на заседанията си
Общински съвет взе 145 решения.

Изпълнение на решения

 С Решение 45-6 от м. януари 2019 г. Общински съвет дава съгласие за създаване
на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ и създава
временна комисия, която да изработи и внесе в Общински съвет проект на
правилник за работа и устройство на фонда.

Съставът на временната комисия, определен с решението на ОбС, е допълнен с двама
представители на администрацията със Заповед № 215/15.02.2019 г. на Кмета на
общината. Комисията провежда 4 заседания и подготвя проект на правилник. На
заседанието през м. март изготвената докладна записка е оттеглена. След доработване,
на заседанието на ОбС през м. април е внесен проект на Правилник за реда и условията
за работата и устройство на Общински фонд „Подпомагане на родители на новородени
или осиновени деца от Община град Добрич“. След дискусиите предложението за
решение не е прието.

Контрол за законосъобразност съгласно ЗМСМА и Закона за
администрацията

Съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и през настоящия
отчетен период всички актове на ОбС са изпращани в 7-дневен срок от приемането им
на Кмета на общината и на Областния управител и са оповестявани на населението чрез
средствата за масово осведомяване и интернет страницата на общината.

Във връзка с правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА Кметът на общината
не е връщал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове (решения) на ОбС. От
друга страна, също не е имало случай Общински съвет да отмени административен акт,
издаден от Кмета на общината, който противоречи на акт, приет от съвета, както и да
оспори акт пред съда – във връзка с правомощията на съвета по чл. 45, ал. 2 от
ЗМСМА.



Съобразно дадените правомощия по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 т. 5 и
чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, през периода Областният управител върна
три наши решения/ части от решения за ново обсъждане:

 Със Заповед № АдК-04-9/11.02.2019 г. е върнато за ново обсъждане с указания
за неговата отмяна Решение 45-9 от м. януари 2019 г., с което се приема Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на Община град Добрич, с основание – несъответствие с
нормативно изискуемите реквизити на Закона за нормативните актове. Тъй като
в срока по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА Общински съвет не изпълнява указанията,
Областният управител, съгласно правомощията си по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА
оспорва акта пред Административен съд – Добрич с жалба изх. № АдК-01-
5/28.02.2019 г. – за произнасяне по неговата законосъобразност. Образувано е
Административно дело № 172/2019 г., насрочено на 23.04.2019 г. С решение №
195 от 07.05.2019 г. Административен съд – Добрич отменя Решение 45-9 от
29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич. Решението на Административен
съд – Добрич е обжалвано пред Върховен административен съд с касационна
жалба вх. № 10047/12.06.2019 г. Към датата на предаване на отчета няма
информация за насрочване на заседание във ВАС.

 Със Заповед № АдК-04-8/11.02.2019 г. е върнато за ново обсъждане с указания
за неговата отмяна Решение 45-8 от м. януари 2019 г. (с което се приема
бюджета на общината за 2019 г.) в частта по т. 16.1. „Упълномощава Кмета да
предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни
програми…“. В изпълнение изискванията на чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА
Общински съвет разглежда отново върнатата част на решението (т. 16.1.) и с
последващо Решение 46-4, т.1 от м. февруари 2019 г. я отменя.

 Със Заповед № АдК-04-12/11.03.2019 г. е върнато за ново обсъждане с указания
за неговата отмяна Решение 46-4 от м. февруари 2019 г. в частта по т. 2, т. 3 и т.
4 (по същество със същата насоченост като отмененото предходно решение
относно временните безлихвени заеми). В изпълнение изискванията на чл. 45,
ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА Общински съвет разглежда отново решението и с
последващо Решение 47-15 от м. март 2019 г. го отменя във върнатата част.
Впоследствие Общински съвет и администрацията се съобразяват с мотивите на

Областния управител и за всяко необходимо предоставяне на временен безлихвен заем
по проект, финансиран със средства от Европейския съюз, се внася отделна докладна
записка, съответно се взема отделно решение от страна на ОбС.

Питания на съветниците. Участие на гражданите

През първите шест месеца на годината са отправени три писмени питания към
Кмета от общински съветници, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, съответно са
предоставени писмени отговори. По време на заседания са отправени три устни
питания от общински съветници. Към датата на предаване на отчета са предоставени
два отговора.

18 са изказванията на граждани за периода: 10 по време, 3 в началото и 5 в края
на заседание, в съответствие с възможностите, които сме предоставили чрез
Правилника на Общинския съвет. И този отчетен период се характеризира със
значителна активност от страна на гражданите и други заинтересовани страни по теми
от дневния ред и други с обществена значимост.



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

През отчитания период се състояха 77 заседания (в т.ч. 4 извънредни) на
Постоянните комисии, на които са разгледани материалите за заседанията на съвета по
компетентност, както и постъпили искания, сигнали, жалби, възражения и др. от
граждани и юридически лица. Общият брой на изразените от ПК становища е 721, в
това число относно 45 искания/писма от граждани и юридически лица.

Общински съветници участваха активно и в множество заседания на Временни и
други комисии и работни групи през периода, а именно:

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

- едно заседание на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси;

- едно заседание на Общинския съвет по наркотични вещества;
- пет заседания на Консултативния съвет по въпросите на туризма на

територията на Община град Добрич;
- едно заседание на Комисията по предложенията за удостояване с почетни

отличия на Община град Добрич;
- седем заседания на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“, избран

с Решение 33-28 от 24.04.2018 г. на Общински съвет;
- четири заседания на Комисията, назначена със заповед № 215 от 15.02.2019

г. на Кмета на общината, за изготвяне проект на Правилник за работа и
устройство на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше
образование“;

- едно заседание на Комисията, назначена със заповед № 203 от 14.02.2019 г.
на Кмета на общината, за изготвяне проект на Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на
семейства и двойки с репродуктивни проблеми;

- едно заседание на Комисията, назначена със заповед № 510 от 22.04.2019 г.
на Кмета на общината, за разглеждане на заявления за финансово
подпомагане по реда на чл. 10, ал. 1 от Правилника за отпускане на
финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни
проблеми;

- три заседания на Комисията, назначена със заповед № 212 от 15.02.2019 г. на
Кмета на общината, за подготовка и провеждане на конкурс за възлагане
управлението на „ДКЦ – I - Добрич” ЕООД.

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

- Иво Пенчев 14-15.03.2019 г. – Общо събрание на НАПОС-РБ, Пловдив;
- Боян Саркизов 20-22.03.2019 г. – Национална среща на общинските експерти

по образование, Стара Загора;
- арх. Емилия Добрева 17-19.04.2019 г. – Национална среща на главните

архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, София.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през първото
шестмесечие на 2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.
44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68а,
ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приема Отчет
за изпълнение на решенията през първото шестмесечие на 2019 г. (Приложение)

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич
от общинската администрация

през първото шестмесечие на 2019 г.

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

1. Придобиване на собственост:
 С Решение 40-18 от м. октомври 2018 г. Общински съвет взе решение да се внесе

искане чрез Областния управител до Министъра на регионалното развитие и
благоустройството за внасяне на предложение в Министерски съвет за
безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община град Добрич (за Културно-
исторически комплекс) на недвижими имоти, частна държавна собственост,
намиращи се на бул. „Добричка епопея“, жп гара Юг: поземлен имот от 1168
кв.м и три сгради, бивше приемно здание на гарата в Добрич. С решението
Общински съвет упълномощава Кмета да внесе мотивирано искане.

Във връзка с изпълнение на решението, с писмо изх. рег. № 96-00-17 от 19.02.2019 г.
изпратих до Председателя на Общински съвет искане за пояснение, какви функции за
трайно задоволяване на обществени потребности биха могли да се реализират в
евентуално придобития имот, както и по какъв начин това би могло да се осъществи,
вкл. с финансова обосновка.
С писмо вх. рег. № 96-00-17 от 05.03.2019 г., подписано от Председателя на ОбС, е
предоставен отговор, обосноваващ символното историческо значение на обекта, и в
който са изложени идеи, обсъждани на заседания на Постоянните комисии, с
насоченост към „многофункционален културно-исторически комплекс“.
С писмо вх. рег. № 96-01-2 от 17.04.2019 г. постъпи питане от общински съветник за
хода на изпълнение на решението на Общински съвет. В отговор с рег. № 96-01-2#1 от
23.04.2019 г. посочвам съществени законови разпоредби и условия в случай на
безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот частна държавна собственост в
полза на общини - съгласно чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС). За
повече яснота цитирам текста на чл. 54 ЗДС:

Чл. 54. (1) Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот - частна
държавна собственост в полза на общини за изпълнение на техните функции или за
трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение при
съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи,
се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството. Областният управител сключва
договор за безвъзмездното прехвърляне, който се вписва в службата по вписванията.

(2) Исканията за безвъзмездно прехвърляне по ал. 1 се правят чрез
областния управител, който дава мотивирано становище.

(3) Общините нямат право да продават, заменят, даряват, внасят като
непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти или да
учредяват право на строеж или право на ползване върху тях, освен в случаите,
свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени
потребности от местно значение, при съобразяване на законодателството и
правилата в областта на държавните помощи, както и в случаите по чл. 22а от
Закона за насърчаване на инвестициите на инвеститор, получил сертификат за
инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект. Забраната
се вписва по партидите на придобитите имоти.



(4) Сделка, извършена в нарушение на забраната по ал. 3, е нищожна.
(5) При нереализиране на предвидените мероприятия в срок до 5 години от

придобиването на имотите общините са длъжни да прехвърлят собствеността
върху тях на държавата.

(6) Областният управител по местонахождение на имота осъществява
контрол за изпълнението на забраната по ал. 3 и предоставя годишен доклад до
Министерския съвет въз основа на извършени проверки през съответната календарна
година в срок до 31 декември.
При положение, че вносителите на идеята не предоставят аргументирано съдържание
на тази идея - предназначение, източници за финансиране (финансов план) и срокове за
реализация, считам, че на този етап няма готовност към органите на централната
изпълнителна власт да се насочи действително добре мотивирано искане за
придобиване в общинска собственост на този емблематичен за Добрич обект.

2. Решения за прекратяване на договори за концесия:
 С Решение 42-8 от м. декември 2018 г. Общински съвет одобрява предложения

проект на решение на Кмета за прекратяване на концесионен договор № 69 от
07.12.2006 г. с ЕТ „ЗОЯ – Здравко Жейнов“ за предоставяне на концесия върху
имот „Щампаджийница“ в АЕМО „Стария Добрич“ поради настъпила смърт на
концесионера.

Издадено е Решение № РКК-1/08.01.2019 г. за прекратяване на концесионния договор,
съгласно проекта, одобрен от ОбС. Съставено и подписано с наследниците е
двустранно споразумение от 17.01.2019 г. за прекратяване на договора. Със Заповед №
51/17.01.2019 г. е назначена комисия, която да приеме обекта и състави протокол за
предаването и приемането. Действията са извършени и концесионният договор е
прекратен.
 С Решение 45-12 от м. януари 2019 г. Общински съвет приема предложение за

прекратяване по взаимно съгласие на концесионен договор № 30 от 26.05.2003 г.
с ЕТ „Миг-52-Мино Минов“ гр. Добрич за предоставяне на концесия върху имот
„Кафене“ в АЕМО „Стария Добрич“ и одобрява предложения проект за решение
на Кмета за прекратяване на концесионния договор.

Издадено е Решение № РКК-2/28.02.2019 г. за прекратяване на концесионния договор,
съгласно проекта, одобрен от ОбС. Съставено и подписано е двустранно споразумение
(с наследниците, поради настъпила смърт на концесионера) от 29.03.2019 г. за
прекратяване на договора. Със Заповед № 376/28.03.2019 г. е назначена комисия, която
да приеме обекта и състави протокол за предаването и приемането. Действията са
изпълнени и концесионният договор е прекратен.
 С Решение 46-5 от м. февруари 2019 г. Общински съвет одобрява предложения

проект на решение на Кмета за едностранно прекратяване на концесионен
договор № 71 от 07.12.2006 г. с ЕТ „Спецов – Георги Спецов“ за предоставяне
на концесия върху имот „Ножарска работилница и художествена работа с
цветни метали“ в АЕМО „Стария Добрич“ поради виновно неизпълнение на
част от договорните задължения от страна на концесионера.

Издадено е Решение № РКК-3/25.03.2019 г. за прекратяване на концесионния договор,
съгласно проекта, одобрен от ОбС. Изпратено до концесионера е съобщение за
едностранно прекратяване на договора (изх. № 70-00-194 от 26.03.2019 г.). Със Заповед
№ 390/29.03.2019 г. е назначена комисия, която да приеме обекта и състави протокол за
предаването и приемането. Действията са извършени и концесионният договор е
прекратен. Предприети са действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред.



След изпълнение на изискваните уведомления прекратяванията по трите
решения са отразени в Националния концесионен регистър и в Концесионния регистър
на сайта на общината. Решенията са изпълнени.

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

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

Шест поземлени имота,
предвидени за жилищно
строителство:
(1) идентификатор72624.614.3201
жк Русия 1, ул. Дунав (43000,00)
(2) идентификатор 72624.619.488
жк Балик-Йовково-юг (32000,00)
(3) идентификатор 72624.619.489
жк Балик-Йовково-юг (32000,00)
(4) идентификатор 72624.619.490
жк Балик-Йовково-юг (43000,00)
(5) идентификатор 72624.619.491
жк Балик-Йовково-юг (33000,00)
(6) идентификатор 72624.619.492
жк Балик-Йовково-юг (35000,00)

30-18/30.01.2018 3 търга 2018
14.05.2019

Няма кандидати.

- Поземлен имот с
идентификатор 72624.613.873 по
КККР, предвиден за жилищно
строителство, жк „Изгрев“, ул.
„Роза“ №16а, с площ 221.00 кв.м
(11 700,00 лв.);
- Поземлен имот с
идентификатор 72624.602.884 по
КККР, предвиден за жилищно
строителство, кв. Рилци, ул.
„Княз Ал. Батенберг“ №6, с площ
1 251.00 кв.м (17 900,00 лв.)

36-14/31.07.2018 1 търг 2018
14.05.2019

Няма кандидати.

Поземлен имот с идентификатор
72624.609.1811 по КККР,
предвиден за жилищно
строителство, жк Север 1, ул.
„Кл. Охридски“ №22 с площ
145.00 кв.м (19 550,00 лв.)

41-10/27.11.2018 09.04.2019 Продаден (33 337,00
лв.)

Шест поземлени имота в жк
Добротица, предвидени за
жилищно строителство:
(1) идентификатор 72624.621.361
– площ 922 кв.м (66 845,00 лв.)
(2) идентификатор 72624.621.362
– площ 624 кв.м (45 240,00 лв.)
(3) идентификатор 72624.621.363
– площ 600 кв.м (43 500,00 лв.)
(4) идентификатор 72624.621.364

46-19/26.02.2019 09.04.2019
06.06.2019

Продаден един от
имотите:
идентификатор
72624.621.363 с
площ 600 кв.м
(43 700,00 лв.)



– площ 612 кв.м (44 370,00 лв.)
(5) идентификатор 72624.621.365
– площ 980 кв.м (71 050,00 лв.)
(6) идентификатор 72624.621.366
– площ 1 035 кв.м (75 040,00 лв.)
Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор
72624.615.3122.1.70 по КККР със
застроена площ 54.00 кв.м, ведно
с отстъпено право на строеж
върху 5.70 кв.м, бул. „25
септември“ № 18, ет.1 (53 500,00
лв.)

48-22/23.04.2019 06.06.2019 Продаден (53 505,00
лв.)

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

Имот и начална тръжна/
конкурсна цена (без ДДС)

Решение/дата Търг/Конкур
с

Резултат и
достигната цена (без
ДДС)

Три (останали) от седем
общински места в улична
регулация в ЦГЧ за поставяне на
витрини за сладолед
(преместваеми обекти – готови
заводски изделия със
сертифициран дизайн) – всички с
начална тръжна цена 56,44
лв./месец.

30-22/30.01.2018 2 търга 2018
30.05.2019
09.07.2019

Няма кандидати.

Части от имот в сграда по ул. Д.
Петков №5 (бивша
Стоматологична поликлиника):
- три (останали) от седем
кабинета (№№ 226, 229, 236) с
начални тръжни цени между
120,63 лв./месец и 145,12
лв./месец според квадратурата.

35-16/26.06.2018 3 търга 2018
17.04.2019
30.05.2019
09.07.2019

Няма кандидати.

Част от имот с площ 4.20 кв.м в
Градски парк „Св. Георги" за
поставяне на преместваем обект
– готово заводско изделие с
унифициран дизайн – „Павилион
за продажба на прясно изцедени
сокове” (40,57 лв./месец)

36-18/31.07.2018 1 търг 2018
30.05.2019
09.07.2019

Сключен договор
(101,00 лв./месец) -
впоследствие
прекратен; на
последния търг има
кандидат (61,71
лв./месец)

15 общински места за поставяне
на рекламно-информационни
елементи за подпомагане на ФК
„Добруджа 1919“ (по 238,92
лв./месец)

40-16/30.10.2018 31.01.2019 Отдадени - на един
наемател (5 500,00
лв./месец сборно за
всички места)

Части от имот в сграда по ул. Д.
Петков №5 (бивша

41-13/27.11.2018 17.04.2019
30.05.2019

Отдадени:
- Кабинети №215



Стоматологична поликлиника):
- четири кабинета (№№ 215, 218,
301, 403) с начални тръжни цени
между 134,96 лв./месец и 290,24
лв./месец според квадратурата;
- кабинет №402 за
зъботехническа лаборатория
(30,53 лв./месец);
- пет помещения на първи етаж
№№1, 2, 3, 4, 5 – за санитарни
магазини, валутно бюро,
търговия, офис - с начални
тръжни цени между 108,84
лв./месец и 210,28 лв./месец
според квадратура и
предназначение;
- терен до централния вход за
поставяне на автомат за топли
напитки (102,00 лв./месец)

09.07.2019 (144,50 лв./месец),
№403 заедно с №402
за зъботехническа
лаборатория (общо за
171,00 лв./месец);
- Помещения №3 за
валутно бюро (222,00
лв./месец), №4 за
търговия (118,00
лв./месец), №5 за
офис (178,00
лв./месец;
- терен до централния
вход за поставяне на
автомат за топли
напитки (127,80
лв./месец)

Общинско място за поставяне на
рекламно-информационен
елемент - срещу Туристическа
спалня (238,92 лв./месец)

45-20/29.01.2019 17.04.2019 Отдадено (250,00
лв./месец)

Части от имот в сграда по ул. Д.
Петков №5 (бивша
Стоматологична поликлиника):
- Кабинет №212 (149,12
лв./месец), оборудване;
- Склад за търговия на едро
(397,19 лв./месец)

46-21/26.02.2019
(част. изменя
Решение 41-
13/27.11.2018)

17.04.2019
09.07.2019

Отдадени: Кабинет
№212 (149,50
лв./месец); Склад
(450,00 лв./месец) –
последва отказ от
договора, на
последния търг има
кандидат за 462,00
лв./месец.

Част от имот, намиращ се в
АЕМО „Стария Добрич“ –
„Кафене“ – отдава се за Арт
кафене (506,06 лв./месец)

46-22/26.02.2019 03.05.2019 Отдаден (510,00
лв./месец)

Имот в АЕМО „Стария Добрич“
– „Тъкачница“ – със запазено
предназначение (70,06 лв./месец)

46-23/26.02.2019 17.04.2019 Отдаден (71,26
лв./месец)

Част от имот в сграда по ул. Д.
Петков №5 (бивша
Стоматологична поликлиника):
- Медико-диагностичен
лабораторен комплекс с площ
137.23 кв.м (1 007,59 лв./месец)

47-7/26.03.2019 30.05.2019 Отдаден (1008,00
лв./месец)

Имот в АЕМО „Стария Добрич“
– „Златарска работилница“ – със
запазено предназначение (67,69
лв./месец)

47-8/26.03.2019 02.07.2019 Има кандидат (160,00
лв./месец)

Имот в АЕМО „Стария Добрич“ 47-10/26.03.2019 02.07.2019 Има кандидат (57,81



– „Щампаджийница“ – със
запазено предназначение (35,21
лв./месец)

лв./месец)

Имот в АЕМО „Стария Добрич“
– „Ножарска работилница и
художествена работа с цветни
метали“ – със запазено
предназначение (70,63 лв./месец)

47-11/26.03.2019 02.07.2019 Има кандидат (80,00
лв./месец)

Помещение в АЕМО „Стария
Добрич“ (бивше „Ретро фото“) –
за занаятчийска работилница на
малките майстори (73,25
лв./месец)

47-12/26.03.2019 02.07.2019 Има кандидат (91,80
лв./месец)

Поземлен имот с идентификатор
72624.603.100 с площ 21 924.00
кв.м – за опитно поле за
индустриално култивиране на
етерично маслени култури
(1 929,00 лв./година)

47-13/26.03.2019 13.06.2019 Отдаден (2 000,00
лв./година)

Част от имот за поставяне на
преместваем павилион по
одобрен модел за търговска
дейност по бул. „Русия“ (119,16
лв./месец)

48-26/23.04.2019 30.05.2019 Отдаден (333,00
лв./месец)

Имот в АЕМО „Стария Добрич“
– „Кожухарска работилница“ –
със запазено предназначение
(67,25 лв./месец)

49-16/28.05.2019 02.07.2019 Няма кандидати.

- Част от имот за поставяне на
хладилна витрина (фризер,
автомат, машина) за сладолед по
одобрен модел по ул. „Димитър
Петков“ пред бивша
стоматологична поликлиника,
площ 4,00 кв.м (59,68 лв./месец);
- Част от имот за поставяне на
хладилна витрина (фризер,
автомат, машина) за сладолед по
одобрен модел по бул. „25-ти
септември“, ЦГЧ, до кафе
„Калисто“, площ 4,00 кв.м (59,68
лв./месец)

49-17/28.05.2019 09.07.2019 Има кандидати за
двете места (по 60,00
лв./месец)

5. Решения за възмездно учредяване право на строеж върху имоти, частна
общинска собственост:

Имот и начална тръжна цена Решение/дата Търг Резултат и
достигната цена в
търга

- Строително петно А0 за
изграждане на обект за

34-16/29.05.2018 1 търг 2018
14.05.2019

Няма кандидати.



обществено обслужване на два
етажа (ЗП 204 кв.м, РЗП 408
кв.м)  в ПИ 72624.612.255 по
КККР на гр. Добрич в жк Иглика
(46 700,00);
- Строително петно Б0 за
изграждане на обект за
обществено обслужване на два
етажа (ЗП 170 кв.м, РЗП 340
кв.м) в ПИ 72624.612.255 по
КККР на гр. Добрич в жк Иглика
(38 700,00)
Строително петно с площ 140.00
кв.м за изграждане на гаражи в
ПИ 72624.618.248 по КККР на гр.
Добрич, жк Балик-Йовково –
Север, ул. „Опълченец Д.
Ковачев“ (7 420,00 лв.)

41-12/27.11.2018 09.04.2019 Учредено (7 725,00
лв.)

Строително петно за изграждане
на обект за обществено
обслужване (150 кв.м) в ПИ
72624.611.25 по КККР на гр.
Добрич в Северна индустриална
зона (9 525,00)

48-23/23.04.2019 06.06.2019 Учредено (10 321,00
лв.)

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

1. С Решение 31-17 от м. февруари 2018 г. Общински съвет декларира, че поема
ангажимент да осигури устойчивост на проект, с който се кандидатства, а
именно „Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на Добрич“
по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски
транспорт“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В предходните два отчетни периода са изпълнени последователно повторна външна
експертиза и оценка на подобряване на организацията и управлението на трафика в
град Добрич. След приключване на експертизата и оценката, на 23.11.2018 г. проектът е
представен в Междинно звено за проверка и оценка.
През настоящия отчетен период оценката в Междинно звено приключва (м. март 2019
г.) и проектът е депозиран в Управляващия орган на ОПРР в Министерство на
регионалното развитие и благоустройството. С писмо рег. № 99-00-6-384 от 18.04.2019
г. Управляващият орган на ОПРР дава допълнителни указания и насоки за
преработване на проектното предложение с оглед привеждането му в съответствие с
насоките за кандидатстване по процедурата и по-специално към изискванията на
приоритет „Интегриран градски транспорт“. Очаква се през м. август проектното
предложение да бъде отново депозирано в Междинно звено, след което да бъде
изпратено в МРРБ за одобрение. Проектът предвижда в рамките на 30 месеца
изграждане на интелигентна система за управление на трафика и реконструкция на
съпътстваща транспортна инфраструктура и съоръжения към нея.



2. С Решение 41-4 от м. ноември 2018 г. Общински съвет дава съгласие за
кандидатстване с проект „Осигуряване на достъпна среда в стадион „Дружба“ в
град Добрич“ по Проект „Красива България“ 2019, мярка М01 „Подобряване на
обществената среда в населените места“, като максималната обща стойност на
проектното предложение е 120 729 лв., а съфинансирането от общината е в
рамките на 60% (изискването на мярката е съфинансиране най-малко 50% от
общия бюджет).

В изпълнение на решението на ОбС изготвеният проект е депозиран в офиса на
„Красива България“ с наш изх. рег. № 92-10-2/19.12.2018 г. След процедурата по
преглед на кандидатстващите проекти той не е сред одобрените за финансиране.

3. С Решение 42-7 от м. декември 2018 г. Общински съвет дава съгласие Община
град Добрич да подготви и подаде проектно предложение по Процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004
„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни
информационни центъра през периода 2019-2021“, Приоритетна ос 4
„Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” (ПО4).

Изготвеното проектно предложение „Функциониране на областен информационен
център – Добрич“ е депозирано на 10.01. т.г. пред Управляващия орган на Оперативна
програма „Добро управление". Проектът е одобрен и на 19 февруари 2019 г. е сключен
договор за изпълнението му. Проектът е на стойност 369 936,00 лв. Той предвижда да
осигури ефективното функциониране на Областен информационен център (ОИЦ) -
Добрич в периода 2019-2021 г. Центърът работи активно в сътрудничество с местната
общност, управляващи органи на оперативни програми, администрации, учебни
заведения и бизнес за популяризиране възможностите за финансиране по програмите
на ЕС.

4. След провеждане през м. януари т.г. на две извънредни заседания по проблема
за довършване на жилищен блок „Добрич“, на редовното заседание на
Общински съвет през м. февруари 2019 г. е взето Решение 46-1 - общината да
сключи договор за краткосрочен банков кредит, по силата на който да поеме
краткосрочен общински дълг (до 600 хил. лв.) с цел финансиране реализацията
на инвестиционен проект „Изпълнение на строително-монтажни работи по
довършване на ЖБ „Добрич“ – с определени основни параметри. Възлага и
делегира права на Кмета да проведе процедура за избор на финансова
институция, която да осигури финансирането, след влизане в сила на решението
за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки; да подпише
договори за кредит и за залог, както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия по изпълнението.

В рамките на подготовка за изпълнение на решението е извършено техническо
обследване на състоянието на строежа, включващо заснемане на всички апартаменти и
общи части и установяване на настъпилата амортизация. Изготвена е техническа
спецификация, която обхваща необходимите СМР по възстановяване и довършване на
жилищния блок. Изготвен е проект на договор за възлагане на СМР – като част от
подготвяната документация по Закона за обществените поръчки, отчитащ спецификата
на разплащане с бъдещия изпълнител на обекта. Очаква се през м. август т.г. да има
готовност за стартиране на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител. При
влизане в сила на решение за избор на изпълнител ще се премине към избор на
финансова институция. Решението е в процес на изпълнение.

5. С Решение 46-11 от м. февруари 2019 г. Общински съвет дава съгласие
общината да кандидатства с проект „Подкрепа в дома“ по Приоритетна ос № 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на



Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г., процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.

Проектното предложение е изготвено и депозирано в срок. След одобрението му
договор с Управляващия орган на ОП РЧР е подписан на 05.06.2019 г. със срок за
изпълнение 18 месеца.
Проект „Подкрепа в дома” стартира на 1 юли т.г. Чрез изпълнението му 158 нуждаещи
се хора от Добрич получават почасови услуги. Проектът е насочен към възрастни хора
над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и
техните семейства, както и към пълнолетни лица, които нямат близки и за които има
социална необходимост от почасови услуги. Безвъзмездната финансова помощ е в
размер на 390 045,12 лв. Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги ще
бъде в рамките на 12 месеца, като всеки човек от целевата група може да получава
здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Основната цел е подобряване на качеството
на живот и възможностите за социално включване на хората от целевите групи чрез
осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет
за предоставянето им.

6. С Решение 48-37 от м. април 2019 г. Общински съвет дава съгласие общината да
кандидатства с проектно предложение „Наблюдавано жилище за младежи – град
Добрич“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за
деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на
социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства”
Компонент 1, с конкретни бенефициенти - общини, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Проектното предложение е в процес на подготовка, а срокът за депозиране е до края на
2019 г.

7. С Решение 48-38 от м. април 2019 г. Общински съвет дава съгласие общината да
кандидатства с проектно предложение „Реконструкция на сграда с цел
разкриване на нова социална услуга – Приют за бездомни лица и семейства“ по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.011 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 – Добрич“ по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет 4
„Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-
2020.

Решението е в процес на изпълнение. С оглед цялостната подготовка по изготвяне и
депозиране на проектното предложение са предприети стъпки, съгласно нормативните
изисквания: Във връзка със статута на сградата като паметник на културата е
стартирала процедура по съгласуване на документацията за предвидената
реконструкция с Националния институт за недвижимо културно наследство и
Министерство на културата, съгласно изискванията на Закона за културното
наследство. Изготвен е инвестиционен проект. През м. май т.г. е възложено изготвяне
на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект по част „Енергийна
ефективност“ към строеж „Реконструкция на сграда – Приют за бездомни лица и
семейства в гр. Добрич, ул. „Хан Кардам“ № 13“. С писмо изх. рег. № 24-02-
71/13.06.2019 г. са изискани необходими актуални данни и информация от Дирекция
„Социално подпомагане“ – Добрич. С изх. рег. № 32-02-109/28.06.2019 г. е изпратено
Уведомление за инвестиционно предложение относно реконструкцията на сградата до
директора на РИОСВ – Варна. Срокът за депозиране на проектните предложения по
процедурата за предоставяне на БФП е до края на м. април 2020 г.



III. Други решения

1. С Решение 37-9 от м. септември 2018 г. Общински съвет приема
предложението за побратимяване на град Тамбов, Руска федерация с Община
Добрич.

В предходния отчетен период градското ръководство на Тамбов бе уведомено за
взетото от Общински съвет решение. Бе разменена кореспонденция и планирано, през
първото полугодие на 2019 г. да се уговори среща за подписване на договора и плана за
съвместни прояви за реализация на договора, чиито проекти бяха предложени от
руската страна и приложени към внесената докладна записка.
През настоящия отчетен период са осъществени ползотворни контакти и решението е
изпълнено. В края на м. март 2019 г. делегация от Тамбов посети Добрич за обсъждане
сключването на договор за побратимяване и конкретизиране на сферите на
сътрудничество. Делегацията включи представители на Комитета по инвестиции към
градската администрация. Следващо посещение на Тамбовска делегация се осъществи
на 9 май т.г. Проведоха се срещи за представяне на икономическата среда в двата града
и възможностите за сътрудничество – с участието на представители на градските
ръководства и на бизнеса от двата града. На 3 юни т.г. подписах договор за
установяване на побратими отношения с Тамбов. Подписването се осъществи в
рамките на Третия форум на побратимените руски и български градове – Варна, 2019,
организиран от Националното сдружение на общините в Република България,
Министерството на туризма на Република България и Община Варна с подкрепата на
Генералното консулство на Руската федерация във Варна.

2. С Решение 41-7 от м. ноември 2018 г. Общински съвет дава съгласие „ДКЦ-
II-Добрич“ ЕООД да сключи договор за банков кредит с максимален размер
един млн. лв. за разплащане на установените публични вземания към НАП,
включително просрочени, а общината да издаде общинска гаранция за
гарантиране на задълженията на дружеството по Договор за банков кредит,
сключен между дружеството и „Търговска банка Д“ АД; възлага на Кмета да
подпише от името на общината споразумение за издаване на общинската
гаранция с банката-кредитор и/или гаранционно писмо при определени
задължителни условия.

На настоящото заседание на Общински съвет се внася докладна записка с конкретна
информация за хода на изпълнение на решението.

3. С Решение 45-5 от м януари 2019 г. е приета Програмата за капиталовите
разходи на общината за 2019 г., като същевременно е обсъден и въпросът за
дофинансиране ремонта на покривната конструкция на НЧ „Й. Йовков-
1870“. Възлага се провеждане на кореспонденция с Министерски съвет за
такава възможност и при евентуален отказ Програмата за капиталовите
разходи да бъде актуализирана, като остатъкът от разходите за разплащане
да бъде за сметка на общината от фонд „Резерв“.

В изпълнение на решението, с наше писмо изх. рег. № 03-00-11 от 12.02.2019 г. до
Министерски съвет е отправено мотивирано искане, освен предоставените средства в
размер на 103 521,00 лв., да бъдат отпуснати допълнителни средства за окончателно
разплащане на извършени дейности за „Демонтаж и ремонт на покрив на Народно
читалище „Йордан Йовков - 1870“, гр. Добрич в размер на 48 402,80 лв. Към датата на
предаване на настоящия отчет все още няма отговор от Министерски съвет.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително
по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич
през второ тримесечие на 2019 г. и актуализираното разпределение на променените
бюджети към 30.06.2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 3:

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 второ тримесечие на 2019
г. и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с
бюджет при Община град Добрич към 30.06.2019 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 32; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на решение за целево финансиране на ремонт, поддръжка и изграждане на
детски площадки на територията на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 4:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, дава съгласие приходът за месеците от 07.2019 г. до 12.2019 г., в размер на
12 389.70 (дванадесет хиляди триста осемдесет и девет лева и седемдесет стотинки), да
бъде пренасочен целево за финансиране на ремонт, поддръжка и изграждане на детски
площадки с прилежащите им съоръжения на територията на Община град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 28; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Актуализация на бюджета за 2019 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 5:

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

1. Приема актуализация (увеличение) на бюджета на Община град Добрич за
2019 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 1 230 430 лева, съгласно Приложение № 1.
1.2. По разходите  в размер на 1 230 430 лева, съгласно Приложение № 2.
1.3. Средствата в размер на 1 357 660 лева да бъдат използвани за рехабилитация

и ремонт на следните улици, приоритетно:
 ул. „Свещеник Павел Атанасов“
 ул. „№ 12“
 ул. „Хан Тервел“
 ул. „Армейска“

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Частична промяна на текста на Решение № 16-7 от 31.01.2017 г. на Общински съвет
град Добрич за поемане на дългосрочен общински дълг.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10,  и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, дава съгласие:

В т. 1 от Решение № 16-7 от 31.01.2017 г. на Общински съвет град Добрич,
текстът:

„ - Съфинансиране на проект „Воден цикъл“ - до 10 000 000 лева“ да се промени
по следния начин:

„ - Осигуряване на собственото участие на Община град Добрич в проект
„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“ и
финансиране на недопустими разходи по същия проект (Данък добавена стойност) - до
10 000 000 лева“.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 25; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение и допълнение на Решение на ОбС № 41-7/27 ноември 2018 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 7:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 1, т. 9 от Наредбата за упражняване на правата
върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества
по ЗЗД и сдруженията по ЗЮЛНЦ във връзка с Изпълнение на Решение на ОбС № 21-
13/27 Юни 2017 г. за стабилизиране на финансовото състояние на „ДИАГНОСТИЧНО-
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780, изменя и
допълва Решение на Общински съвет № 41-7/27 Ноември 2018 г., както следва:

1. Изменя и допълва Решение 41-7/27.11.2018 г.:
По т. I / 1.

Било/Стар текст: „- Годишен лихвен процент – не по-малко от 2,9 % , формиран
от лихвена база, шестмесечен EURIBOR плюс надбавка.“

Става/Нов текст: - „Годишен лихвен процент - формиран от шестмесечен Euribor
плюс фиксирана за целия срок на кредита надбавка, като годишен лихвен процент е в
размер не по-малко от 3,5 % годишно. Надбавката се определя към датата на сключване
на договора за кредита по такъв начин, че шестмесечния Euribor плюс надбавката да е в
размер на 3,5 % годишно.“

Т. I / 1. се допълва с текста:
„- Лихва за забава - договорения лихвен процент плюс 5 процентни пункта

годишно.
- Годишният лихвен процент се увеличава с 1 процентен пункт годишно в

случай, че „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ”
ЕООД в 6 месечен срок от датата на подписване на договора за кредит и за целия срок
на кредита не прехвърли 100 % от всичките си приходи, включително и касови
наличности по сметките си в банката-кредитор.“

По т. I / 1.
Било/Стар текст: „ - Обезпечение по кредита – особен залог върху бъдещи

вземания на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ”
ЕООД, ЕИК 124140780 от Националната здравно-осигурителна каса за целия срок на



ползване на кредита, в общ размер не по-малък от размера на предоставения кредит,
учреден от дружеството и общинска гаранция, която ще се учреди по реда на чл. 39 от
Закона за общинския дълг.“

Става/Нов текст: „Обезпечения по кредита:
- особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на „ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780 от НЗОК, в
общ размер не по-малък от размера на предоставения кредит и лихвите по него,
учреден от дружеството и общинска гаранция, която ще се учреди по реда на чл. 39 от
Закона за общинския дълг;

- особен залог на всички настоящи и бъдещи вземания на „ДИАГНОСТИЧНО-
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780;

- особен залог на вземанията (настоящи и бъдещи) по настоящите и бъдещите
разплащателни сметки на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II –
ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780.

2. Упълномощава управителя на „ДКЦ – II – Добрич” ЕООД, ЕИК 124140780 да
сключи договора за банков кредит и договора за особен залог.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 26; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и
Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 април 2019 година до
30 юни 2019 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 8:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, одобрява разходите за командировки на Kмета на Община
град Добрич за периода от 01 април 2019 година до 30 юни 2019 година (пътни, дневни
и квартирни пари), съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 25; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



Приложение № 1

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

командировката

18.01.2019 г. - 20.01.2019 г. гр. София 60,00 318,70 378,70 Работни срещи МСОВ

11.02.2019 г. - 12.02.2019 г. гр. София 40,00 40,00 Работни срещи
27.02.2019 г. - 28.02.2019 г. гр. София 30,00 30,00 Работни срещи
09.04.2019 г. - 10.04.2019 г. гр. София 89,97 196,33 286,30 Работни срещи

28.05.2019 г. - 30.05.2019 г. гр. София 60,00 216,08 273,12 549,20 Работни срещи МТСП

Всичко: 190,00 306,05 788,15 1284,20

Отчет
за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов -

Кмет на Община гр. Добрич
за периода 01.04.2019 г. - 30.06.2019 г.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на
Община (ОУПО) град Добрич за проектен ПИ 72624.207.39 (образуван от разделяне на
ПИ 72624.207.13) в землището на град Добрич, за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА
ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ НИВА” в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА
ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА (ПП) - ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ
ДЕЙНОСТИ”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 9:

I. 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. 1 от ЗУТ, одобрява проект за Частично
изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за проектен
ПИ 72624.207.39 (образуван от разделяне на ПИ 72624.207.13) в землището на град
Добрич, за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ
НИВА” в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА (ПП) - ЗА
ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ” с устройствени показатели: Пл. на
застр. макс. 80 %, Кинт до 2.5 и Пл. на озел. мин. 20 %.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 28; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Одобряване на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на
Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.474.108 (стар ПИ 72624.474.21) в землището
на град Добрич, за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМА
ЗЕМЯ НИВА” в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА
(СМФ) - ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 10:

I. 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. 1 от ЗУТ, одобрява проект за Частично
изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ
72624.474.108 (стар ПИ 72624.474.21) в землището на град Добрич, за промяна от
„ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ НИВА” в
„УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА (СМФ) - ЗА
ПРОИЗВОДСТВЕНА И ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ”, с устройствени показатели: Пл.
на застр. макс. 70 %, Кинт до 2.5 и Пл. на озел. мин. 40 %.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 29; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.509.143 в землището на град Добрич (за
„Разширение на база за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска
техника“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 11:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.509.143 в землището на град Добрич, като
предназначението на земеделската земя се промени в за „Разширение на база за
съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“ и се предвиди ново,
свободно застрояване указано в ограничителни линии на 25,0 м от границата с пътното
платно, съгласно чл. 6 от Закона за пътищата и нормативно определените отстояния от
вътрешните имотни граници, с устройствени показатели: Пл. на застр. мак. 70 %, Н до
32.0 м, Кинт. до 2.5 и Пл. на озел. мин. 20 %.

Да се представи становище от РИОСВ - Варна при внасянето на ПУП-ПЗ за
процедиране и одобряване.

Проектът да се представи, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените планове и на PDF формат.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 29; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план
(ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект:

 Сградно водопроводно отклонение, проектирано в ПИ 72624.36.11 (за
местен път) до ПИ 72624.36.58 (урб. територия за „ПСД-енергиен обект-
площадка за компресиране на природен газ”) в землището на град Добрич;

 Кабелна линия 20 kV, проектирана в ПИ 72624.36.8 (за летище, аерогара) и
ПИ 72624.36.11 (за местен път) до ПИ 72624.36.58 (урб. територия за „ПСД-
енергиен обект-площадка за компресиране на природен газ”) в землището на
град Добрич;

 Присъединителен газопровод, проектиран в ПИ 72624.77.1 (за съоръжение
за газопровод), ПИ 72624.212.70 (за друг поземлен имот за движение и
транспорт) и ПИ 72624.36.11 (за местен път) до ПИ 72624.36.58 (урб.
територия за „ПСД-енергиен обект-площадка за компресиране на природен
газ”) в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 12:

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

I. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе през ПИ 72624.36.11 (за
местен път – публична общинска собственост).

II. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план –
Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:

 Сградно водопроводно отклонение, проектирано в ПИ 72624.36.11 (за
местен път – публична общинска собственост) до ПИ 72624.36.58 (урб.
територия за „ПСД-енергиен обект-площадка за компресиране на природен
газ” – собственост „ЧГК” ЕООД) в землището на град Добрич;

 Кабелна линия 20 kV, проектирана в ПИ 72624.36.8 (за летище, аерогара –
частна собственост) и ПИ 72624.36.11 (за местен път - публична общинска
собственост) до ПИ 72624.36.58 (урб. територия за „ПСД-енергиен обект-
площадка за компресиране на природен газ” – собственост „ЧГК” ЕООД) в
землището на град Добрич;



 Присъединителен газопровод, проектиран в ПИ 72624.77.1 (за съоръжение
за газопровод – държавна публична собственост), ПИ 72624.212.70 (за друг
поземлен имот за движение и транспорт – държавна публична собственост)
и ПИ 72624.36.11 (за местен път - публична общинска собственост) до ПИ
72624.36.58 (урб. територия за „ПСД-енергиен обект-площадка за
компресиране на природен газ” – собственост „ЧГК” ЕООД) в землището на
град Добрич.

Проектът да се представи, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените планове и на PDF формат.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 31; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план
(ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.87.55 за обект: Външен водопровод,
захранващ ПИ 72624.87.85 – урбанизирана територия за „ПСД” в землището на град
Добрич, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 13:

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

I. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе през ПИ 72624.87.55 (за
селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост).

II. Разрешава изработване проект на Подробен устройствен план – Парцеларен
план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.87.55 (за селскостопански, горски, ведомствен път –
публична общинска собственост) за обект: Външен водопровод, захранващ ПИ
72624.87.85 - урбанизирана територия за „ПСД” (образуван от обединяване на ПИ
72624.87.81 и 72624.87.82) в землището на град Добрич, обхващащ частта от проекта
извън границите на урбанизираните територии.

Да се представи становище от РИОСВ - Варна при внасянето на ПУП-ПП за
процедиране и одобряване.

Проектът да се представи, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените планове и на PDF формат.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 30; „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 51/30 юли 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 51
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 юли 2019 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.14 по КККР на град Добрич
за разширяване на Гробищен парк - град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 14:

1. 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 2019 година в част
II. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, т. 9. Закупуване на имоти със
следния имот:

- поземлен имот с идентификатор 72624.433.14 по КККР на град Добрич, с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе с
площ 2 500,00 кв.м.

2. 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 72624.433.14 по Кадастралната карта и кадастралните регистри
на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния
директор на АГКК с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: лозе с площ 2 500,00 (две хиляди и петстотин) кв.м, собственост на
наследниците на Борис Стоянов Кузманов и Елисавета Стоянова Плачкова, съгласно
Нот. акт №71, т. ХVІІІс, дело №4449/19.05.1995 г., като одобрява предложената цена в
размер на 10 000 (десет хиляди) лева или 4 000 (четири хиляди ) лева за декар.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 31; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 51/30 юли 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 51
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 юли 2019 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.15 по КККР на град Добрич
за разширяване на Гробищен парк - град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 15:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 9, т. 4 от ЗОС, допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2019 година в част II. ОБХВАТ И
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, т. 9. Закупуване на имоти със следния имот:

- поземлен имот с идентификатор 72624.433.15 по КККР на град Добрич,
земеделска земя, с начин на трайно ползване: лозе с площ 1 650 кв.м.

2. 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 72624.433.15 по КККР на град Добрич, представляващ
земеделска земя, с начин на трайно ползване: лозе с площ 1 650 (хиляда шестстотин и
петдесет) кв.м, собственост на наследниците на Стоянка Христова Новачева,  съгласно
Решение на Поземлена комисия град Добрич № 72624 от 03.10.1994 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 6 600 (шест хиляди и шестстотин) лева или 4 000 (четири хиляди) лева
за декар.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 29; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Издаване на разрешително за ползване на воден обект, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква
„б“ от Закон за водите, за пресичането му от водопровод от град Добрич до кв. Рилци в
обхвата на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град
Добрич – фаза 1“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 16:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
52, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите, дава съгласие за целите на проект
„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“
Кметът на общината да издаде разрешително за ползване на воден обект дере „Рилци“
на Община град Добрич, за пресичането му от линейна инфраструктура – водопровод в
участъците:

- от т. 1049 до т. В591
- от т. В538 до т. В539

съгласно одобрен инвестиционен проект с РС № 207 от 12.07.2011 г.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 30; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Издаване на разрешително за ползване на воден обект, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква
„б“ от Закон за водите за пресичането му от битова канализация в кв. Рилци в обхвата
на проект „Битова канализация в кв. Рилци, град Добрич“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 17:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
52, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите, дава съгласие за целите на проект „Битова
канализация в кв. Рилци, град Добрич“ Кметът на общината да издаде разрешително
за ползване на воден обект дере „Рилци“ на Община град Добрич, за пресичането му от
линейна инфраструктура – канализация в участъците:

- кл. 44 от РШ 406 до РШ 407
- Гл. кл. I от РШ 102 до РШ 104.

съгласно одобрен инвестиционен проект с РС № 110 от 19.06.2015 г.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 28; „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 51/30 юли 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 51
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 юли 2019 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
проект „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в
Добрич – I“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-1.011-0005-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-
2020.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 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 „Реконструкция и обновяване на образователната
инфраструктура в Добрич – I“, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-0005-С01 по Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020, в размер до 500 000,00 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” - 31; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
Проект „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020“, с регистрационен №
BGО5FМOPО01-3.002-0172-C05 „Грижа за по-добър живот”, по Оперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица в България.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 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 временен безлихвен заем от бюджета на
Община град Добрич по Проект „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020”, съгласно
договор за безвъзмездна финансова помощ № BGО5FМOPО01-3.002-0172-C05,
финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, в размер до 6 700,00
лева (шест хиляди и седемстотин 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” - 29; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на План за защита при бедствия на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 20:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и
чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия:

1. Приема План за защита при бедствия на Община град Добрич - Приложение №1.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 30; „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 51/30 юли 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 51
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 юли 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Възлагане изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа в дома“ с рег. №
BG05M9OP001-2.040-0030, съгласно сключен Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 21:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и съгласно Указания за осигуряване
на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за
възлагане на услуги от общ икономически интерес:

1. Предоставя изпълнението на дейностите на услугата „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания“ на направление „Социална политика и
здравеопазване“ към Дирекция „Хуманитарни дейности“.

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да издаде заповед, с която да
възложи изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата „Патронажна грижа” по
проект „Подкрепа в дома“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ , Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 на направление „Социална политика и здравеопазване“ към
Дирекция „Хуманитарни дейности“. Заповедта следва да съдържа всички задължителни
елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на проектите за
патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим
по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ
икономически интерес.

3. Дава съгласие финансираните по ОП РЧР услуги по „Патронажна грижа“ да се
ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата –
12 месеца.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 30; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Издаване на Запис на Заповед във връзка с депозиране на искане за авансово плащане
по Проект „Подкрепа в дома“ с рег. № BG05M9OP001-2.040-0030, процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 22:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
възлага на Кмета на Община град Добрич да издаде Запис на Заповед, платим на
предявяване без протест и без разноски, приложим към пакет документи, като част от
искане за авансово плащане до Управляващия орган по Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0030, по
Проект „Подкрепа в дома” за сумата от 78 009,02 лева и срок на предявяване, платим до
31 май 2021 година.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 30; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Формиране на паралелка в Спортно училище „Г. С. Раковски“ с по-малък брой ученици
от минималния норматив.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 23:

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

1. През учебната 2019/2020 година в Спортно училище „Г. С. Раковски“ да се
формира една паралелка 5. клас с 10 ученици.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 28; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 2.

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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ
72624.621.52 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Батовска” № 1, по реда на
чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 24:

1. Общински  съвет  град  Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12  от  ЗМСМА и
чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС, допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост за 2019 г. в част II. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПРОГРАМАТА, към т.6. ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ се създава нова
подточка 6.5. Продажба на имоти по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС със следния имот:

- УПИ I-52 в кв. 725 предвиден „за обществено и делово обслужване” по ПУП-
ПРЗ на ЖК „Добротица” на град Добрич, представляващ ПИ 72624.621.52 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич с площ 5 424.00 кв.м.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21,  ал. 1,  т. 8   от   ЗМСМА,
чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, дава съгласие да се извърши
продажба на правото на собственост върху общински недвижим имот, представляващ
ПИ 72624.621.52 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, пет, две)
по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със заповед
№ РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 5 424.00 (пет
хиляди четиристотин двадесет и четири) кв.м, идентичен с УПИ I- 52 в кв. 725
предвиден „за обществено и делово обслужване” по ПУП-ПРЗ на ЖК „Добротица” на
град Добрич, одобрен с Решение № 56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич,
находящ се на ул. „Батовска” № 1, актуван с акт за частна общинска собственост АОС
№ 5440 от 07.06.2019 г., вписан под № 63, том XII, вх. регистър № 4809 от 11.06.2019 г.,
на „Автотрейд” ООД, ЕИК:041066865 със седалище и адрес на управление: град
Варна, район Владислав Варненчик, бул. „Трети март” № 59, представлявано заедно и
поотделно от управителите Агоп Крикор Крикорян и Вахан Хачадур Ангътян, за
сумата от 136 375 (сто тридесет и шест хиляди триста седемдесет и пет) лева без
включен ДДС.



Данъчната оценка на имота, предмет на продажбата е 122 040.00 (сто двадесет и
две хиляди и четиридесет) лева.

Граници на имота са поземлени имоти с идентификатори 72624.621.91,
72624.621.64, 72624.621.53, 72624.621.92.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 29; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 51/30 юли 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 51
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 юли 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост в сграда с
идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков” № 5.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 25:

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
части от имот, публична общинска собственост за следните имоти:

- Кабинет 323 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър
Петков“ № 5, с площ 14,57 кв.м, с начална тръжна цена 135,79 лева месечно и 20 %
ДДС, за стоматологичен кабинет. Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.

- Помещение на І-ви етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул.
„Димитър Петков“ № 5, с площ 9,60 кв.м, с начална тръжна цена 20,93 лева месечно и
20 % ДДС, за склад. Срок за отдаване до 18.09.2028 година.

Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС №
3842/27.12.2007 г.

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” - 31; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост в сграда с
идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий” № 16.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 26:

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
част от имот, публична общинска собственост:

– Част от сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий” № 16
град Добрич с площ 49,06 кв.м (два кабинета и коридор), с начална тръжна цена 76.04
лева месечно и 20 % ДДС, за социални и образователни услуги.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години
Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС № 1006 от

30.04.1999 година.
Цената е определена, 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” - 31; „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 51/30 юли 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 51
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 юли 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост за поставяне на
преместваеми обекти по бул. „Русия“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 27:

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 2019 година в част ІІ. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА
ПРОГРАМАТА, точка 2. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, подточка 2.1. Общински терени,
обекти и вещи, със следния имот за отдаване под наем:

1. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект по одобрен модел (проект)
до 60.00 кв.м (5 х 12.00 кв.м) на бул. „Русия“ в УПИ VІ за „Обществено обслужване” в кв. 507
по кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ на град Добрич, за търговска дейност.

ІІ. 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 за отдаване
под наем на части от имот, публична общинска собственост:

1. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект по одобрен модел (проект)
до 60.00 кв.м (5 х 12.00 кв.м) на бул. „Русия“ в УПИ VІ за „Обществено обслужване” в кв. 507
по кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ на град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ, съгласно
приета скица-виза, с начална обща тръжна цена 595,80 лева месечно без ДДС, за търговска
дейност (за един павилион началната тръжна цена е 119,16 лева месечно).

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.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 29; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост за поставяне на
преместваем павилион за търговска дейност.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 28:

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

1. Част от общински имот с идентификатор 72624.621.207 за поставяне на
преместваем обект,  павилион за пакетирани изделия, безалкохолни напитки и закуски,
на бул „25- ти септември” № 1 (спортно-тренировъчно игрище с изкуствено тревно
покритие), съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на
основание чл. 56 от ЗУТ, с площ 12.00 кв.м, с начална тръжна цена 119.16 лева месечно
без ДДС.

Срок за отдаване под наем 10 (десет) години.
Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС №

4859/01.08.2012 г.
Цената е определена, 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 изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 31; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост - помещение за
търговия по бул. „25-ти септември” № 13.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 29:

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

Помещение на бул. „25-ти септември” № 13 с площ 68 кв.м, с начална
тръжна цена 762.96 лева месечно и 20 % ДДС, за търговия.

Срок за отдаване под наем 10 (десет) години.
Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС №

1443/22.02.2001 г.
Цената е определена, 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 изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 29; „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 51/30 юли 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 51
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 юли 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост – Щанд № 4 и
Щанд № 6, който е изнесен, несамостоятелна обособена част от щанд № 4 и Магазин №
7, находящи се в Хали на Централен кооперативен пазар.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 30:

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

1. Щанд № 4 и Щанд № 6, който е изнесен, несамостоятелна обособена част
от щанд № 4 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен
кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 31,11 кв.м, с начална тръжна цена 349,05
лева месечно и 20 % ДДС.

2. Магазин № 7 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на
Централен кооперативен пазар, за търговия с месо и месни продукти, с обща площ
28,32 кв.м, с начална тръжна цена 317,75 лева месечно и 20 % ДДС.

Имотите се намират в масивна едноетажна сграда Хали – публична
общинска собственост, актувана с АОС № 4384/24.07.2009 г.

Срок за отдаване под наем 10 (десет) години.
Цените са определени, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 30; „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 51/30 юли 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 51
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 юли 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.535, по КККР на град
Добрич, находящ се на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 58.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 31:

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 2019 година в част
ІІ. Обхват и съдържание на програмата, точка 7. Прекратяване на съсобственост
с: дворно място с площ 261.00 кв.м, представляващо 261/1261 кв.м в идеални части от
поземлен имот с идентификатор 72624.602.535 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 58.

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 Минчо Георгиев Йорданов, и Димитър Траянов Стоянов чрез продажба
частта на Общината, а именно дворно място с площ 261.00 кв.м, представляващо
261/1261 кв.м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.602.535 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, за сумата от 3 988.00
(три хиляди деветстотин осемдесет и осем) лева или 15.28 лв./кв.м, без включен ДДС.

Данъчната оценка на частта на общината е 2 801.80 (две хиляди осемстотин и
едно цяло и 0.80) лева.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 30; „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 51/30 юли 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 51
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 юли 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.603.362, находящ се на ул.
„Свещеник Павел Атанасов“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 32:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 9, т. 2 от ЗОС, допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2019 година в част ІІ. Обхват и съдържание на
програмата, т. 7. Прекратяване на съсобственост със следния имот:

- УПИ ХLІХ-169, 190, 191, 193, 194, 300 в кв. 256, предвиден „за ПСД“ по
Кадастрален и ЗРП на ПЗ „Запад“ на град Добрич, идентичен с ПИ 72624.603.362 по
КККР на град Добрич с площ 3 646,00 кв.м.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
36, ал. 1, т. 2 и ал. 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 „Старт“
АД със седалище и адрес на управление: град София, район Лозенец, бул. „Черни връх“
№ 32, вх. А, ет. 4, вписано в Търговския регистър с ЕИК 124712007 в ПИ 72624.603.362
по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Свещеник Павел Атанасов“, идентичен с
УПИ ХLІХ-169, 190, 191, 193, 194, 300 в кв. 256, предвиден „за ПСД“ по Кадастрален и
ЗРП на ПЗ „Запад“ на град Добрич, чрез продажба на частта на общината от 3 646,00
кв.м, за сумата от 100 000,00 (сто хиляди) лева, или 27,43 лв./кв.м, без включен ДДС.

Данъчната оценка на общинската част е 29 532,60 (двадесет и девет хиляди
петстотин тридесет и два и 0,60) лева.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 31; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 51/30 юли 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 51
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 юли 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.1055, находящ се на ул.
„Свещеник Павел Атанасов“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 33:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 9, т. 2 от ЗОС, допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2019 година в част ІІ. Обхват и съдържание на
програмата, т. 7. Прекратяване на съсобственост със следния имот:

- УПИ ІІ-1038, 1048, 1049 в кв. 337, предвиден за „Производствени и складови
дейности“ по ПУП-ПРЗ на „Бизнес зона“ на град Добрич, идентичен с ПИ
72624.604.1055 по КККР на град Добрич с площ 4 384.00 кв.м.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
36, ал. 1, т. 2 и ал. 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
„НЕОПЪРЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул.
„Свещеник Павел Атанасов“ № 33, вписано в Търговския регистър с ЕИК 124526052 в
ПИ 72624.604.1055 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Свещеник Павел
Атанасов“, идентичен с УПИ ІІ-1038, 1048, 1049 в кв. 337, предвиден за
„Производствени и складови дейности“ по ПУП-ПРЗ на „Бизнес зона“ на град Добрич,
чрез продажба на частта на общината от 4 384.00 кв.м, за сумата от 120 200,00 (сто и
двадесет хиляди и двеста) лева, или 27.42 лв./кв.м, без включен ДДС.

Данъчната оценка на общинската част е 35 510,40 (тридесет и пет хиляди
петстотин и десет и 0,40) лева.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 31; „ПРОТИВ” - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град
Добрич за 2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 34:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град
Добрич за 2019 г.:

№ ОБЕКТ Годишна
задача

Актуализа-
ция юли

І. Собствени  бюджетни  средства 1 574 301 1 697 676
1 Дирекция „Хуманитарни дейности“ 850 870 853 745

1.1 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 49 740 53 215

1.1.1 Автоклав за кухненски блок за Домашен социален
патронаж 4 200 5 700

……. …………………………………………………….. ………… …………

1.1.10 Терапевтичен стол за нуждите на Дневен център за деца с
увреждания 0 1 975

1.2 Функция „Здравеопазване“ 226 530 226 530
……. …………………………………………………….. ………… …………

1.2.6 Смяна на дограма на ДЯ №4 основна сграда и ДЯ №6 за
двете сгради 25 000 27 720

……. …………………………………………………….. ………… …………
1.2.8 СМР на огради на ДЯ №4, 5 и 6 136 000 133 280
……. …………………………………………………….. ………… …………
1.4 Функция „Образование“ 570 600 570 000

1.4.1 Смяна на дограма на ДГ №7 15 000 14 950
……. …………………………………………………….. ………… …………
1.4.3 Смяна на дограма на ДГ №18 30 000 29 964



……. …………………………………………………….. ………… …………
1.4.9 СМР по фасади  ДГ №7 25 000 38 380
1.4.10 СМР по фасади  ДГ №23 83 800 64 381
1.4.11 СМР на ограда на ДГ №8 15 000 14 814
1.4.12 СМР на ограда на ДГ №10 15 000 14 796
1.4.13 СМР на ограда на ДГ №18 20 000 19 952
1.4.14 СМР на ограда на ДГ №20 47 000 46 947
1.4.15 СМР на ограда на ДГ №32 17 000 21 100
……. …………………………………………………….. ………… …………
1.4.17 Ремонт на покрив на ДГ №8 10 000 9 990
1.4.18 Ремонт на покрив на ДГ №12 60 000 59 576
……. …………………………………………………….. ………… …………
1.4.25 Закупуване на фурна за ДГ №10 6 300 6 300

1.4.27 Проект „Заедно учим, творим и играем“ - преносим
компютър 600 0

……. …………………………………………………….. ………… …………
1.4.31 СМР по отоплителна инсталация ДГ №9 0 3 000

2 Училища 392 998 441 622
2.1 СУ „Петко Рачов Славейков“ 20 000 21 222

……. …………………………………………………….. ………… …………
2.1.2 Разширение на системата за видеонаблюдение 0 1 222
2.2 СУ „Св. Климент Охридски“ 8 329 8 329

2.2.1 Сценично оборудване 6 833 5 393
……. …………………………………………………….. ………… …………
2.2.3 Счетоводен продукт 0 1 440
……. …………………………………………………….. ………… …………
2.4 ОУ „Христо Ботев“ 11 368 15 000

2.4.1 Компютърна техника 7 000 2 632
……. …………………………………………………….. ………… …………
2.4.3 Обзавеждане на класни стаи - от дарение 0 8 000
……. …………………………………………………….. ………… …………
2.6 ЕГ „Гео Милев“ 4 000 16 820

……. …………………………………………………….. ………… …………
2.6.2 Компютърна техника - от дарение 0 12 820
……. …………………………………………………….. ………… …………
2.9 СУ „Димитър Талев“ 10 000 23 500

……. …………………………………………………….. ………… …………
2.9.2 Изграждане на детска площадка с изкуствена трева 0 13 500
……. …………………………………………………….. ………… …………
2.11 Професионална гимназия по аграрно стопанство 99 989 112 989

2.11.1 СМР на учебни работилници - ремонт на покрив и смяна
на дограма 99 989 112 989

2.12 СУ „Любен Каравелов“ 0 4 450



2.12.1 Класна стая на открито 0 4 450
3 Регионален исторически музей - Добрич 79 000 86 800

……. …………………………………………………….. ………… …………
3.2 Закупуване на моторно превозно средство  (микробус) 15 000 22 800

……. …………………………………………………….. ………… …………

5
Аварийна подмяна на улична битова канализация по ул.
„Димитър Списаревски“ (от ул. „Х. Димитър“ до ул. „Хан
Тервел“) 71 359 59 907

……. …………………………………………………….. ………… …………
15 Великденска украса 0 7 943

16 Работни проекти на втора клетка на депо с. Стожер - от
възстановени отчисления от РИОСВ 0 54 000

17 Професионална гимназия по ветеринарна медицина
„Проф. д-р Георги Павлов“ - сгъваемо опорен парапет 0 5 500

18 Преносим компютър за Общински съвет по наркотични
вещества 0 885

19 ОП „Комуналстрой“ 0 7 200
19.1 Контейнери за битови отпадъци - 4 кубикови (4 броя) 0 7 200

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2019 г. 619 910 619 910
III. Средства от краткосрочен дълг 787 000 787 000

……. …………………………………………………….. ………… …………

2 Основен ремонт покрив на Концертна зала „Добрич“
(преходен) 110 500 87 134

3 Основен ремонт на МП „Градски хали“ (преходен) 38 000 36 617
……. …………………………………………………….. ………… …………

6 Изграждане на детска площадка по ул. „Екзарх Антим I“ 0 24 749
IV. Средства от дългосрочен  дълг 675 000 675 000
V. Проекти 81 648 178 81 648 178

ОБЩО: 85 304 389 85 427 764

2. Актуализацията на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
за 2019 г. да се отрази в разходната част на бюджета на Община град Добрич по
функции, дейности и параграфи.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 31; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ XVIII - за „Обществено обслужване“ в
кв.79 на Централна градска част (ЦГЧ) град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 35:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.
131, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ:

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ XVIII - за „Обществено
обслужване” в кв. 79 на Централна градска част (ЦГЧ) град Добрич, като УПИ XVIII се
раздели на два нови УПИ: УПИ XIX-за „ОО”, с площ 295.0 кв.м и УПИ XX-за „ОО”, с
площ 660.0 кв.м, съгласно приложената скица-предложение.

Проектът за изменение да се съгласува от Служба по геодезия, картография и
кадастър - град Добрич, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба № РД-02-20-
5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри, преди внасянето му за процедиране и одобряване в Община
град Добрич.

Проектът да се представи, съгласно изискванията на чл. 65 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” - 20; „ПРОТИВ” - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 8.

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 51/30 юли 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 51
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 юли 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за разпореждане с недвижим имот на „Градски транспорт Добрич” ЕООД,
ЕИК: 202966915, от който не се очаква икономическа изгода, придружен с експертна
оценка.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 36:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,

чл. 15, ал. 1, т. 6 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 264, ал. 4
от ДОПК:

1. Приема експертната оценка в размер на 156 600 лева на поземлен имот с
идентификатор 72624.611.285,  с площ  от  8 000 м² на „Градски  транспорт Добрич” ЕООД.

2. Дава съгласие „Градски  транспорт Добрич” ЕООД да извърши продажба чрез
търг с тайно наддаване, с начална тръжна цена в размер на 156 600 лева на поземлен имот
с площ  от 8 000 м² с идентификатор 72624.611.285.

3. Дава съгласие от продажната цена за имота да бъдат погасени публичните
задължения (държавни и общински) на преобразуваните дружества „Градски транспорт
Добрич“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД и „Автобусен транспорт“ ЕООД,
определени по размер към момента на извършване на сделката:

3.1. данъците върху имота (земя и сгради), дължими към Община град Добрич;
3.2. публичните задължения към НАП, които следва да бъдат преведени по данъчно
– осигурителна сметка  на НАП;
3.3. задълженията (частично) към Община град Добрич за такса битови отпадъци.

4. Дава съгласие, след извършване на продажбата, „Градски транспорт Добрич”
ЕООД да отпише по балансовата му стойност поземлен имот с идентификатор
72624.611.285,  с площ  от  8 000 м², находящ се в град Добрич, Промишлена зона Север.

5. Възлага на Кмета на Община град Добрич и на управителя на „Градски транспорт
Добрич” ЕООД да извършат последващите, съгласно закона действия по изпълнение на
решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Участие в Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и
модернизация на общинска инфраструктура” по Програма „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност и енергийна сигурност“, която се финансира от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 37:
(допълнено с Решение №9-22 от 26.05.2020 г.)

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

1. Дава съгласие за участие с проектно предложение на Община град Добрич в
Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на
общинска инфраструктура” по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност и енергийна сигурност“, която се финансира от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

2. Дава съгласие на Община град Добрич за общинско сътрудничество с
партньора International Development Norway за кандидатстване по процедура
„Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура“ по Програма
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, която се
финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2014 – 2021 г.

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 28; „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 51/30 юли 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 51
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 юли 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне на WiFi точки за безплатен достъп до интернет на територията на
Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 38:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
дава съгласие да се инсталират WiFi точки за безплатен достъп на 8 външни и 3
вътрешни обществени места на територията на Община град Добрич, а именно:

 ДКЦ I – 1 бр. външна
 ДКЦ II – 1 бр. външна
 Бърза Помощ – 1 бр. външна
 Автогара – 1 бр. външна
 Площад „Демокрация“ от страната на зала „Добрич“ – 1 бр. външна
 Зала „Добротица“ – 1 бр. външна
 Площад „Свобода“ – 1 бр. външна
 Библиотека „Дора Габе“ – 1 бр. вътрешна
 Дом - паметник „Йордан Йовков“ – 1 бр. вътрешна
 Сграда на НАП (бившия Партиен дом) – 1 бр. вътрешна
 Музей в Градски парк „Свети Георги“ – 1 бр. външна
 Една Резервна точка – Митническо бюро Добрич, която да осигури достъп

и до Гаровия площад на ЖП Гара Юг, в случай на затруднения при
монтажа на ЖП Гара ЮГ – 1 бр. външна

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

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 25; „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 51/30 юли 2019 година
ПРОТОКОЛ

№ 51
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 30 юли 2019 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Изменение на решение № 49-23 от 28.05.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 39:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във
връзка с чл. 68 от Закона за съдебната власт, изменя свое решение № 49-23 от 28.05.2019
г., както следва:

т. 3 от решението се изменя по следния начин: „В срок до 31.08.2019 г. кандидатите
за съдебни заседатели в Районен съд – град Добрич подават в секретариата на Общински
съвет град Добрич следните документи:
 Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обръща за

препоръки;
 Мотивационно писмо;
 Писмено съгласие;
 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди
16 юли 1973 г.“.

2. Възлага на Председателя на Общински съвет град Добрич да обяви решението в
един местен ежедневник и на интернет страницата на Община град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” - 26; „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 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на предложение за прекратяване на договор № 86 от 14.08.2008 г., за
предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Аптека –
традиционни мехлеми, сиропи, билкови лекарства и др.”, находящ се в АЕМО „Стария
Добрич” град Добрич от концесионера „Манова“ ЕООД, град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 40:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
§ 5, ал. 2 от ПЗР на ЗК, чл. 146, ал. 2 и чл. 148, ал. 1 и ал. 2 от ЗК, чл. 20, ал. 1, буква „е”
от договор за предоставяне на концесия № 86 от 14.08.2008 г. и искане с вх. рег. индекс
№ 94Л-00-54 от 17.06.2019 г. от концесионера „Манова” ЕООД:

1. Приема искане с вх. рег. индекс № 94Л-00-54 от 17.06.2019 г. от концесионера
„Манова” ЕООД, град Добрич за прекратяване на договор № 86 от 14.08.2008 г. за
предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Аптека –
традиционни мехлеми, сиропи, билкови лекарства и др.”, находящ се в АЕМО „Стария
Добрич”, град Добрич, поради здравословни и финансови проблеми на концесионера.

2. Прекратява договор № 86 от 14.08.2008 г., сключен с концесионера „Манова”
ЕООД, град Добрич, ЕИК 124717980, за предоставяне на концесия върху имот,
публична общинска собственост: „Аптека – традиционни мехлеми, сиропи, билкови
лекарства и др.”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич по взаимно
съгласие, считано от 14.08.2019 г. Да се подготви и подпише двустранно споразумение
за прекратяване на договора.

3. Задържа сумата в размер на 12 103,00 лева, представляваща внесената прeди
подписване на концесионния договор гаранция, за покриване на част от задължението
по втората вноска за единадесетата година по договор в размер на 12 288,88 лева, като
оставащата дължима част в размер на 185,88 лева се доплати от концесионера, по
сметка на Община град Добрич в срок до 04.08.2019 г.

Сумата от 12 103,00 лева да се прехвърли от набирателната сметка на Община
град Добрич в сметка „Приходи от концесии” за покриване на част от годишното
концесионно плащане за единадесетата година по договор.



4. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да го представлява при
прекратяването на концесията.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 51/30 юли 2019 година

ПРОТОКОЛ
№ 51

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 юли 2019 година

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.

41.1. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на
Весела Петрова Михайлова.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 51 – 41.1.:

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
положително становище за опрощаване на дължими държавни вземания, съгласно
искането на Весела Петрова Михайлова до Президента на Република България в общ
размер на 782,34 лева.

Настоящото решение да бъде изпратено до Администрацията на Президента на
Република България.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа: (Анжелика Николова)


