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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение за актуализиране списъка за продажба на Общински жилищни имоти-
апартаменти.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 1:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
42, ал. 2 от ЗОС, допълва списъка на жилищата за продажба със следните апартаменти
и имена на заявители – титуляри на заповеди за настаняване:

1. Ап. 2, ж.к. „Иглика“, бл. 21, вх. Б, ет. 1 – Силвия Тодорова Йорданова
2. Ап. 90, бул. „Русия“, бл. 55, ет. 15 – Метин Ведат Мустафа
3. Ап. 13, ж.к. „Дружба“, бл. 29, вх. В, ет.5 – Десислава Милкова Стефанова
4. Ап. 49, бул. „Русия“, бл. 55, ет. 9 – Дица Георгиева Иванова
5. Ап. 33, ул. „Иларион Макариополски“ №45, ет. 7 – Валентина Вълчева Димитрова
6. Ап. 7, ж.к. „Балик“, бл. 55, вх. Д, ет. 3 – Метин Али Исмаил
7. Ап. 3, ж.к. „Балик“, бл. 21, вх. Г, ет. 2 – Ганчо Христов Димитров
8. Ап. 4, ж.к. „Балик“, бл. 59, вх. Г, ет. 2 – Венета Жечкова Христова
9. Ап. 9, ж.к. „Балик“, бл. 66, вх. Б, ет. 3 – Мелиса Демирева Мехмедова

10. Ап. 1, ж.к. „Строител“, бл. 58, вх. Б, ет. 1 – Райчо Димитров Райнов
11. Ап. 78, бул. „Русия“, бл. 55, ет. 13 – Галинка Недева Кирова
12. Ап. 1, ж.к. „Балик“, бл. 47, вх. Б, ет. 1 – Петранка Йорданова Георгиева
13. Ап. 2, ж.к. „Балик“, бл. 16, вх. А, ет. 1 – Тюркян Иванова Асенова
14. Ап. 13, ж.к. „Балик“, бл. 54, вх. Б, ет. 5 – Велико Маринов Илиев

ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8,
ал. 9 от ЗОС, допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост за 2020 година в част ІІ. Обхват и съдържание на Програмата, т. 6.
Продажба на общински имоти, подточка 6.3. Продажба на жилищни имоти, със
следните имоти:

1. Ап. 2,  ж.к. „ Иглика“, бл. 21, вх. Б, ет. 1
2. Ап. 90,  бул. „Русия“, бл. 55, ет. 15
3. Ап. 13, ж.к. „Дружба“,  бл. 29, вх. В, ет. 5
4. Ап. 49,  бул. „Русия“, бл. 55,  ет. 9
5. Ап. 33,  ул. „Иларион Макариополски“ №45, ет. 7



6. Ап. 7,  ж.к. „Балик“, бл. 55, вх. Д, ет. 3
7. Ап. 3, ж.к.  „Балик“, бл. 21, вх. Г, ет. 2
8. Ап. 4, ж.к.  „Балик“, бл. 59, вх. Г, ет. 2
9. Ап. 9, ж.к. „Балик“, бл. 66, вх. Б, ет. 3
10. Ап. 1, ж.к. „Строител“, бл. 58, вх. Б, ет. 1
11. Ап. 78,  бул. „Русия“, бл. 55, ет. 13
12. Ап. 1, ж.к „Балик“, бл. 47, вх. Б, ет. 1
13. Ап. 2, ж.к „Балик“, бл. 16, вх. А, ет. 1
14. Ап. 13, ж.к „Балик“, бл. 54, вх. Б, ет. 5

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите -
общинска собственост за 2019 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 66а от Закона за Общинската
собственост и чл. 4а, ал. 2 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приема Oтчета за изпълнение на годишната
програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019
година.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 35; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Годишен доклад  за наблюдение на изпълнението през 2019 г. на Общински план за
развитие – 2014 - 2020 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 3:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 24, т. 4 и във връзка чл. 23, т. 4,
от Закона за регионалното развитие, одобрява годишния доклад за наблюдение на
изпълнението  през 2019 г. на  Общински план за развитие 2014-2020, съгласно
Приложение №1.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ЧЕТВЪРТА 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 първо тримесечие на 2020 г. и актуализираното разпределение на променените
бюджети към 31.03.2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 4:

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 и чл.124,
ал. 4 и чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси приема Информация за
извършени промени по бюджета на Община град Добрич, съответно по бюджетите на
второстепенните разпоредители с бюджет през първо тримесечие на 2020 г. и
актуализираното разпределение на бюджетните сметки на разпоредителите с бюджет
при Община град Добрич към 31.03.2020 година.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ПЕТА 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 януари 2020 година до
31 март 2020 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 5:

(Със заповед на Областния управител №АдК-04-22 от 05.05.2020 г. решението е
върнато за ново обсъждане с указания за неговата отмяна.)

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 и на Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01
януари 2020 година до 31 март 2020 година (пътни, дневни и квартирни пари), съгласно
Приложение № 1 и Приложение № 2.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 32 ; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



Приложение № 1

Отчет
за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов -

Кмет на Община гр. Добрич
за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

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

командировката

25.02-26.02.2020 г. гр.София 40 120 108,60 268,60 Участие в Общо събрание
на НСОРБ

Всичко: 40 120 108,60 268,60



Приложение № 2

Отчет
за извършените разходи за командировки от Мая Димитрова -

Председател на Общински съвет на Община гр. Добрич
за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

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

командировката

10.02.-11.02.2020 г. гр.Пловдив 138,00 138,00
Участие в дискусионна
лектория, организирана от
НАПОС - РБ

25.02.-26.02.2020 г. гр.София 120 108,60 228,60 Участие в Общо събраниена
НСОРБ

Всичко: 0 120 246,60 366,60



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Актуализация на бюджета за 2020 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 6:

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
2020 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 416 лева, съгласно Приложение № 1.
1.2. По разходите, с предоставените за управление средства от Програмата за

капиталови разходи на Община град Добрич - 370 000 лева, по бюджетите на детските
градини 370 000 лева и застрахователно обезщетение в размер на 416 лева по бюджета
на Регионален исторически музей, съгласно Приложение № 2.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



Приложение № 1

в лева
П Р И Х О Д И

§ Наименование на параграфа

Държавни
дейности

Местни
дейности Общо

увеличение(+)
намаление (-)

увеличение(+)
намаление (-)

увеличение(+)
намаление (-)

36-11 Получени застрахователни
обезщетения за ДМА

416 416

ВСИЧКО ПРИХОДИ 416 0 416



Приложение № 2
в лева

Р А З Х О Д И

§ Наименование на параграфа

Държавни
дейности

Местни
дейности Общо

увеличение
(+)

намаление
(-)

увеличение
(+)

намаление
(-)

увеличение
(+)

намаление
(-)

Функция "Образование"
311  Дейност "Детски градини" - Община

10-30 Текущ ремонт -121 200 -121 200
51-00 Основен ремонт -248 800 -248 800

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 -370 000 -370 000
311  Дейност "Детски градини" - ДГ № 7 "Пролет"

10-30 Текущ ремонт 10 000 10 000
51-00 Основен ремонт 40 000 40 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 50 000 50 000
311  Дейност "Детски градини" - ДГ № 9 "Пчеличка"

51-00 Основен ремонт 4 800 4 800
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 4 800 4 800

311  Дейност "Детски градини" - ДГ № 10 "Слънчице"
51-00 Основен ремонт 12 000 12 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 12 000 12 000
311  Дейност "Детски градини" - ДГ № 12 "Щурче"

10-30 Текущ ремонт 30 000 30 000
51-00 Основен ремонт 17 000 17 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 47 000 47 000
311  Дейност "Детски градини" - ДГ № 17 "Първи юни"

51-00 Основен ремонт 32 000 32 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 32 000 32 000

311  Дейност "Детски градини" - ДГ № 20 "Радост"
10-30 Текущ ремонт 6 000 6 000
51-00 Основен ремонт 6 000 6 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 12 000 12 000
311  Дейност "Детски градини" - ДГ № 23 "Звездица"

10-30 Текущ ремонт 26 000 26 000
51-00 Основен ремонт 30 000 30 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 56 000 56 000
311  Дейност "Детски градини" - ДГ № 24 "Приказен свят"

10-30 Текущ ремонт 24 700 24 700
51-00 Основен ремонт 40 000 40 000



ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 64 700 64 700
311  Дейност "Детски градини" - ДГ № 25 "Весела"

51-00 Основен ремонт 20 000 20 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 20 000 20 000

311  Дейност "Детски градини" - ДГ № 26 "Звънче"
51-00 Основен ремонт 30 000 30 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 30 000 30 000
311  Дейност "Детски градини" - ДГ № 32 "Зорница"

10-30 Текущ ремонт 24 500 24 500
51-00 Основен ремонт 17 000 17 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 41 500 41 500
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 0 0 0

Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"
739 Дейност "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с нац. и рег.

характер"
10-20 Външни услуги 416 0 416

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 416 0 416
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 416 0 416
ВСИЧКО РАЗХОДИ 416 0 416



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич, във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 7:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9 и чл. 69, ал. 1
от Закона за местните данъци и такси, чл. 6б от Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно
процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община град Добрич, както следва:

§1. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 15 със
следния текст:

§ 15. Срокът за плащане на Такса за битови отпадъци за 2020 г. с 5 % отстъпка, се
удължава до 30.06.2020 г.

§2. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 16 със
следния текст:

§ 16. Родителите не заплащат една месечна такса за първия пълен месец след
извънредното положение за ползване на Детска ясла и Детска градина, ако в периода на
въведеното от Народното събрание на Република България извънредно положение поне
един от родителите е безработен и с прекратено трудово правоотношение, регистриран
е в „Бюро по труда“ или е в неплатен отпуск над 30 (тридесет) работни дни и таксата не
се финансира по друг ред.

§3. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 17 със
следния текст:



§ 17. Не се заплаща такса за ползване на сезонни тераси към заведения за хранене и
развлечения на територията на Община гр. Добрич, за периода на извънредното
положение.

§4. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 18 със
следния текст:

§ 18. Не се заплаща такса за ползване на Центъра за базарна търговия (Битака) по бул.
“Русия“, за периода на извънредното положение.

§5. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 19 със
следния текст:

§ 19. На предплатилите съответните такси по предходните два параграфа от момента на
извънредното положение, но преустановили дейност поради извънредното положение,
същата ще се счита платена за месеците следващи края на извънредното положение.

§6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич е приета с Решение 8-7/28.04.2020 г. на Общински съвет град Добрич и влиза в
сила от 08.05.2020 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 37; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на икономическа мярка за намаление на наемите на общински жилища от
жилищен фонд на Община град Добрич, във връзка с извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 8:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,  чл. 1, ал. 2, във вр. чл. 1, ал. 4 от
Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под
наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич,
Указ №71/23.03.2020 г. на Президента на Република България за публикуване на Закон
за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., чл. 6б от ЗМДВИП, заповедите на министъра
на здравеопазването, Решение 6-12 от 31.03.2020 г. на Общински съвет град Добрич за
създаване на Временна комисия, прие следното решение:

I. Намалява се еднократно с петдесет процента дължимата за един месец наемна
цена на общинско жилище при условие, че поне един член от семейство или
домакинство с установени жилищни нужди е с прекратено трудово правоотношение и е
регистриран в „Бюро по труда“ през  периода на извънредното положение, обявено в
РБ, с изключение на наемите, заплащани по Закона за хората с увреждания и
отпускането на целеви помощи по чл. 72, т. 5 (наем на общинско жилище).

II. Кметът на Община град Добрич издава заповед, въз основа на която определя
начален, краен срок, образец-формуляр и ред за кандидатстване по определената мярка.

III. Възлага на Кмета на Община град Добрич всички последващи съгласно
закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 37; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на икономически мерки за облекчение на наемателите на общински обекти,
във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13
март 2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 9:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,  чл. 3, ал. 1 от  Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град
Добрич, Указ №71/23.03.2020 г. на Президента на Република България за публикуване
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чл. 6б от ЗМДВИП, заповедите на
министъра на здравеопазването, Решение 6-12 от 31.03.2020 г. на Общински съвет град
Добрич за създаване на Временна комисия, прие следното решение:

I. Освобождават се изцяло от заплащане на дължимите наеми, за целия срок на
обявеното извънредно положение, всички търговци – наематели на общински обекти на
територията на Община град Добрич, чиято търговска дейност е преустановена в
резултат на приетите нормативни ограничителни мерки по Закон за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., чл. 6б от ЗМДВИП, заповедите на министъра на
здравеопазването.

II. Намаляват се с петдесет процента дължимите наеми, за целия период на
извънредното положение, за всички търговци-наематели на общински обекти на
територията на Община град Добрич, чийто месечен оборот от търговска дейност е
намалял с минимум петдесет процента в резултат на приетите нормативни
ограничителни мерки по Закон за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чл. 6б от
ЗМДВИП, заповедите на министъра на здравеопазването.

1. Намалението на оборота от търговска дейност, реализиран в общинския обект,
следва да бъде доказано посредством представена оборотна ведомост:

1.1 За търговци – наематели, учредени преди март 2019 г., не по-малко от
петдесет на сто процента за срока на извънредното положение, спрямо същия период
през 2019 година.



1.2 За търговци-наематели, учредени след март 2019 г., не по-малко от петдесет
на сто процента за срока на извънредното положение, спрямо усреднените приходи за
януари и февруари на 2020 година.

2. За намаляване на дължим наем по настоящия ред могат да кандидатстват
търговци-наематели на общински обекти на територията на Община град Добрич,
които:

2.1 Са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни
юридически лица, които осъществяват дейност на територията на Община град Добрич;

2.2 Нямат задължения за неплатени наеми, данъци и такси към Община град
Добрич;

2.3 Не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по
несъстоятелност или ликвидация.

III.  Кметът на Община град Добрич издава заповед, въз основа на която
определя начален, краен срок, образец-формуляр и ред за кандидатстване по
определената мярка.

IV. Възлага на Кмета на Община град Добрич всички последващи съгласно
закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор
72624.602.1076 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Момчил войвода” №11,
кв.”Рилци”.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 10:

1. На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 12  от  ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС
Общински съвет град Добрич допълва годишната програмата за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 г. в част II. ОБХВАТ И
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, т.7 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
СЪСОБСТВЕНОСТ със следния имот:

- Част от ПИ 72624.602.1076 по КККР на град Добрич с площ 5.00 кв.м., УПИ
XXVII - 1076 в кв. 934, по Кадастрален и ЗРП на ЖК”Рилци” на град Добрич.

2. 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,
Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между
Община град Добрич и Йордан Иванов Пенев и Мирка Стоянова Пенева в ПИ
72624.602.1076 по КККР на град Добрич, чрез продажба частта на Общината, а
именно: дворно място с площ 5.00 (пет) кв.м, представляващо 5/762 (пет от
седемстотин шестдесет и два) кв.м в идеални части от поземлен имот, целият с площ
762.00 кв.м с идентификатор 72624.602.1076 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на
АГКК, последно изменение със Заповед №18-8922/12.06.2014 г. на Началника на СГКК
град Добрич, идентичен с УПИ XXVII-1076 в кв. 934, предвиден „за жилищно
строителство” по Кадастрален и ЗРП на ЖК”Рилци” на град Добрич, приет с Решение
№14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП- ПРЗ, одобрен със Заповед
№907/09.10.2013 г. на Кмета на Община град Добрич, находящ се на ул. ”Момчил
войвода“ №11, актувано с акт  за частна общинска собственост АОС №5458/11.03.2020
г., вписан под номер №6, Том VI, вх. рег. номер №2094/19.03.2020 г., за сумата от
83.00 (осемдесет и три) лева, или 16.60 лв/кв.м, без включен ДДС.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 56.50 (петдесет и шест и 0.50)
лева.



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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.851, находящ се на ул.
„Маяк“ №15.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 11:

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 Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2020 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т.
7. Прекратяване на съсобственост със следния имот:

- УПИ VІІ-851 в кв. 955, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и
ЗРП на жк „Рилци“ на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински
съвет град Добрич, идентичен с ПИ 72624.602.851 по КККР на град Добрич с площ
35.00 кв. м.

2. 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 Красимир
Димитров Димитров в Поземлен имот с идентификатор 72624.602.851 по Кадастралната
карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-
15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-37/02.01.2020 г.
на Началника на СГКК град Добрич, находящ се на ул. „Маяк“ №15, идентичен с УПИ
VІІ-851 в кв. 955, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП на ж.к.
„Рилци“ на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 година на Общински съвет
град Добрич, чрез продажба на частта на Общината от 35.00 кв. метра, актувана с АОС
№5456/25.02.2020 година, вписан под №171, т. ІV, вх. рег. №1575/02.03.2020 г. в
Службата по вписванията град Добрич, за сумата от 582,50 (петстотин осемдесет и два и
0,50) лева.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 375,70 (триста седемдесет и пет и
0,70) лева.



3. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на част от общински имот
на бул. „Русия“ №88 град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 12:

1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, и чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, учредява безвъзмездно право на ползване на
част от общински имот, представляващ, първи етаж от масивна триетажна сграда
находяща се на бул. „Русия“ №88 с площ 95.00 кв.м на Териториална съюзна
организация на слепите град Добрич, с ЕИК 000703155, с председател Митка Калчева
Стоянова, за срок от 5 /пет/ години.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 1050/08.07.1999 година.

2. Общински съвет град Добрич възлага на Кмета на Община град Добрич
последващите съгласно закона действия по изпълнението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2019 година на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК
834052321

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 13:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137,
ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба 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, приема Годишния финансов отчет и
Баланса за 2019 година на „Жилфонд-инвест” ЕООД;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137,
ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 11 от Наредба 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, освобождава от отговорност за
дейността му през 2019 година управителя на „Жилфонд-инвест” ЕООД;

3. Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2,  от  ЗМСМА, във
връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3  от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба 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, разпределя балансовата печалба след
данъчно облагане на „Жилфонд-инвест” ЕООД – 50 % за дивидент, 50 % за общи
резерви.

4. Дължимият на Общината дивидент да се внесе в Община град Добрич по
сметка IBAN: BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД
ПЛАЩАНЕ: 44 48 00  при ТБ "Общинска банка" АД - клон Добрич - “Дивидент за
общината от търговски дружества с общинско участие за 2019 година” в срок до
30.09.2020 година.



5. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на  Годишния
финансов отчет и Баланса за 2019 година  на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК 834025865.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 14:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137,

ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба 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, приема Годишния финансов отчет и
Баланса за 2019 година на „Столове” ЕООД;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137,
ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 11 от Наредба 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, освобождава от отговорност за
дейността му през 2019 година управителя на „Столове” ЕООД;

3. Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА, във
връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от
Наредба 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, не разпределя
балансовата печалба след данъчно облагане „Столове ” ЕООД за дивидент. Същата да
бъде отнесена във фонд „Общи резерви”.

4. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 29; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на  Годишния
финансов отчет и Баланса за 2019 година на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ”
ЕООД, ЕИК 202966915.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 15:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137,

ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба 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, приема Годишния финансов отчет и
Баланса за 2019 година на „Градски транспорт Добрич” ЕООД.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137,
ал. 1, т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 11 от Наредба 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, освобождава от отговорност за
дейността му през 2019 година управителя на „Градски транспорт Добрич” ЕООД.

3. Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА, във
връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от
Наредба 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, не разпределя
балансовата печалба след данъчно облагане „Градски транспорт Добрич” ЕООД за
дивидент. Същата да бъде отнесена във фонд „Общи резерви”.

4. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния
финансов отчет и Баланса за 2019 година на “Комуналефект” ЕООД в ликвидация,
ЕИК 000840182.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 16:
1. Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във

връзка с чл. 270, ал. 2 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1, т. 12 от
Наредба 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, приема Годишния
финансов отчет и Баланса за 2019 година на „Комуналефект” ЕООД в ликвидация.

2. Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с  чл. 270, ал. 2 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1, т. 13 от
Наредба 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, освобождава от
отговорност за дейността му през 2019 година ликвидатора на „Комуналефект” ЕООД в
ликвидация.

3. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 17:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 220,
ал. 1, чл. 221 и чл. 226 от Търговския закон и чл. 26, т. 8, т. 9 и т.10 от Наредбата за
упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества
гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел,

1. Упълномощава Кмета на Община град Добрич, представител в Общото
събрание на акционерите на „Многопрофилна Болница зa Активно Лечение - Добрич”
АД Добрич, на основание Решение № 3-26/20.12.2019 г., на ОС град Добрич, а в случай
на служебна ангажираност Росица Йорданова – зам.-кмет ИРЕФ, да участва и да
гласува на Общото събрание на 08.05.2020 година по всички точки от дневния ред със
„За“, с изключение на т. 5, където да предложи, печалбата на дружеството за 2019 г. да
бъде отнесена във фонд „Общи резерви“ и на т. 8 да гласува „Въздържал се“.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 29; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 18:

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

1. Дава съгласие “Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД
гр. Добрич ЕИК:124140855 да закупи следните дълготрайни материални активи:

Медицинска апаратура: Камера за операционен микроскоп, Ехографска система
и Биомикроскоп, с обща прогнозна стойност до 32 000 лв. без включен ДДС;

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на
“Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД  последващите, съгласно
закона, действия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 8/28 април 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 8

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 април 2020 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите
и за установяване конфликт на интереси в Общински съвет град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 8 – 19:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6 ал. 1
т. 22 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град
Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във
връзка с чл. 10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на
декларациите и за установяване конфликт на интереси:

1.Утвърждава Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на
проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 28; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Йоанна Койчева)


