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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 1: 

  

 Общинският съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 12 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация:  

 

 1. Приема Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022 г., 

съгласно Приложение №1. 

 

 2. Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022 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“ – 3. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 
 



Приложение №1 

 

Програма за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г. 

№ ОБЕКТ                                                                              
Годишна 

задача 

  І. Собствени  бюджетни  средства 3 760 394 

1 
Изграждане на Клетка 2 на Регионално депо Стожер - авторски и строителен надзор 

(преходен) 30 721 

2 Училища 122 279 

2.1 ПМГ "Иван Вазов" 30 000 

2.1.1 Компютърна техника 27 000 

2.1.2 Телевизор 3 000 

2.2 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 35 000 

2.2.2 Изграждане на ограда - първи етап 35 000 

2.3 СУ "Димитър Талев" 15 001 

2.3.1 Компютърна техника 10 000 

2.3.2 Изследователски център по природни науки на открито "С поглед в бъдещето" 5 001 

2.4 СУ "Любен Каравелов" 5 000 

2.4.1 Климатици 5 000 

2.5 СУ "Св. Климент Охридски" 37 278 

2.5.1 Компютърна техника 37 278 

3 Дирекция "Хуманитарни дейности"   410 467 

3.1 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 131 066 

3.1.1 
Доставка на 3 бр. компютърни конфигурации за "Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания"  3 960 

3.1.2 Доставка на 1 бр. компютърна  конфигурация за "Защитено жилище" 1 320 

3.1.3 Доставка на 1 бр. пътнически микробус за "Дневен център за деца с увреждания" 80 000 

3.1.4 
Закупуване на 2 бр. прахосмукачки за мокро почистване на релефен гранитогрес за  

"Комплекс за социални услуги" 9 960 

3.1.5 Доставка на 1 бр. ъглов диван с ракла за "Дневен център за деца с увреждания" 1 561 

3.1.6 
Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност "Дневен център за деца с 

увреждания" 1 965 

3.1.7 
Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност  "Центрове за настаняване от 

семеен тип" ДБУ 1,2 и 3 4 740 

3.1.8 Доставка и монтаж на 1 бр. климатична система за "Асистенти за лична помощ" 2 000 

3.1.9 
Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност "Център за обществена 

подкрепа 2" 1 580 

3.1.10 Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност "Защитено жилище" 1 200 

3.1.11 Изграждане на видеонаблюдение в "Домашен социален патронаж" 3 000 

3.1.12 Доставка и монтаж на 1 бр. климатична система за КП "Димят" 3 000 

3.1.13 Закупуване на 1 бр. професионален хладилен шкаф за "Домашен социален патронаж" 6 000 

3.1.14 Механична общообменна вентилация в перално помещение на "Дом за стари хора" 10 780 

3.2 Функция "Здравеопазване" 279 401 

3.2.1 Основен ремонт на сградата на детска ясла №4 (преходен) 108 311 

3.2.2 Основен ремонт на сградата на детска ясла №5 (преходен) 78 141 

3.2.3 Основен ремонт на сградата на детска ясла №6 (преходен) 30 006 

3.2.4 
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по одобрени технически проекти 

за основен ремонт №4, 5 и 6 1 200 

3.2.5 Доставка на 4 бр. компютърни конфигурации 5 440 

3.2.6 Доставка и монтаж на домофонни системи в ДЯ №6 (преходен) 3 000 

3.2.7 Монтаж на сградна газова инсталация за кухненски блок в ДЯ №6  1 252 

3.2.8 Доставка и монтаж на 6 бр. климатични системи за детските ясли 11 900 

3.2.9 Доставка и монтаж на омекотителна станция за котелна инсталация на ДЯ №5 3 360 

3.2.10 Електрически табла за "Детска млечна кухня" 10 000 

3.2.11 

Доставка на 3 бр. полупрофесионални готварски печки с 5 газови котлона с чугунени горелки 

и електрическа фурна за ДЯ №4 - ул. "Вардар" №54, ДЯ №5 - ж.к. "Дружба" 1 и ДЯ №6 - ул. 

"Васил Петлешков" №46 (преходен) 5 940 



3.2.12 Доставка на 2 бр. кухненски аспиратора за ДЯ №6 (преходен) 2 892 

3.2.13 Доставка на 2 бр. стерилизатори за съдове за ДЯ №4 (преходен) 3 519 

3.2.14 Доставка и монтаж на 3 бр. дидактични шкафа за ДЯ №4 6 660 

3.2.15 Доставка и монтаж на сенник за ДЯ №6 2 000 

3.2.16 Изграждане на видеонаблюдение в ДЯ №6 3 000 

3.2.17 
Доставка и монтаж на 1 бр. климатична система за "Общински съвет по наркотичните 

вещества"  2 000 

3.2.18 Документален скенер за "Общински съвет по наркотични вещества" 780 

4 Детски градини 10 743 

4.1 Детски съоръжения - ДГ №8 (финансиране от ПУДООС) 1 989 

4.2 Електрическа пекарна - ДГ №12 2 254 

4.3 Климатик - ДГ№27 4 000 

4.4 Хладилен шкаф - ДГ №27 2 500 

5 Регионален исторически музей - Добрич 5 000 

5.1 Закупуване на автомобил  5 000 

6 Регионална библиотека "Дора Габе" 14 400 

6.1 Компютърна техника 6 000 

6.2 Закупуване на телевизор за презентации 2 200 

6.3 Система за видеонаблюдение 1 200 

6.4 Изработка на нов уеб сайт 5 000 

7 ОП "Комуналстрой" 137 384 

7.1 Хидравличен полирграйфер с ротация за стрелкови кран 19 000 

7.2 Машина за запълване на фуги (преходен) 7 600 

7.3 Товарен автомобил ОП "Комуналстрой" (преходен) 49 800 

7.4 Контейнери за сметоизвозване за ОП "Комуналстрой" (преходен) 31 176 

7.5 Едносекционно гребло за ОП "Комуналстрой" (преходен) 27 408 

7.6 Програмни продукти за GPS система за мониторинг на автопарка и Скадова програма  2 400 

8 ОП "Устойчиви дейности и проекти" 117 800 

8.1 Косачки - 3 броя 30 000 

8.2 Дробилка за клони 46 000 

8.3 Пънорез 21 500 

8.4 Моторни коси - 6 броя 7 400 

8.5 Машина за унищожаване на плевели 4 700 

8.6 Цистерна за камион 3 600 

8.7 Моторни метли - 3 броя 4 600 

9 ОП "Център за защита на природата и животните" 255 268 

9.1 
Изграждане на ограда за сектор тревопасни ОП "Център за защита на природата и 

животните" (преходен) 52 168 

9.2 Основен ремонт на покрив на Подслон 2 в Зооцентър 25 000 

9.3 Основен ремонт на покрив  и подови настилки на боксове за кучета на територията на ОПБЖ 100 000 

9.4 Основен ремонт и благоустрояване на алеи и парково обзавеждане  64 000 

9.5 Климатик 2 500 

9.6 Електропастир  2 000 

9.7 Подмяна на помпа за голямо езеро 3 000 

9.8 Моторна косачка с дълго рамо 1 600 

9.9 Автоматизация на съществуващ портал 2 000 

9.10 Газов котел за отопление 3 000 



10 ОП "Обреден дом"  58 400 

10.1 Разширение на Гробищен парк  - закупуване на земя 50 000 

10.2 Изграждане на ограда - Гробищен парк (преходен) 8 400 

11 
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни 13 314 

11.1 Компютърна техника 8 814 

11.2 Климатици 3 000 

11.3 Заседателна маса 1 500 

12 Компютърна техника за районни полицейски инспектори 9 000 

13 Документален скенер за "Военен отдел" 780 

14 

Основен ремонт на ул. "Генерал-майор Стефан Попов" и на следните участъци на улична 

мрежа: ул. "Калиакра" – Нова бирена фабрика, бул. "25-ти септември" – "Ветеринарен 

техникум", бул. "25-ти септември" – "Битова техника" и ул. "Никола Петков" – бул. "Русия" 

(ПМС №24/2021 г.) (преходен) 1 011 106 

15 
Изграждане на детска площадка достъпна за лица с увреждания в  Градски парк "Свети 

Георги" (преходен) 2 081 

16 
Авариен основен ремонт на канализационна мрежа по ул. "Кап. Димитър Списаревски" 

(преходен) 24 600 

17 
Реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна мрежа, кв. Рилци, гр. Добрич - I 

етап (ПМС 376 от 05.11.2021 г.) (преходен) 873 600 

18 Основен ремонт на канализация, по ул. "Път I - Гаази Баба" (преходен) 7 500 

19 
Изготвяне на инвестиционeн проект за основен ремонт на улица, находяща се в ПИ с ид. 

72624.602.902 и ПИ с ид. 72624.602.913 в кв. Рилци (преходен) 4 800 

20 
Изготвяне на инвестиционeн проект за ново улично кръстовище при пресичането на ул. 

„Иван Вазов“ и ул. „Панайот Хитов" (преходен) 1 200 

21 Упражняване на строителен и авторски надзор за обект - жилищен блок "Добрич" (преходен) 16 551 

22 Катафалка за ОП "Обреден дом" (ПМС 326 от 12.10.2021 г.) (преходен) 85 000 

23 Товарен автомобил за "Домашен социален патронаж" (ПМС 326 от 12.10.2021 г.) (преходен) 63 000 

24 
Специализиран автомобил за лица с увреждания за "КСУ - Палитра" (ПМС 326 от 12.10.2021 

г.) (преходен) 78 000 

25 Автомобил за нуждите на "Социални грижи" (ПМС 326 от 12.10.2021 г.) (преходен) 60 000 

26 
Двойностенен инкубатор и реанимационанна маса, комбинирани в един апарат за 

отделението по Неонатология при "МБАЛ-Добрич" АД (ПМС 326 от 12.10.2021 г.) 50 000 

27 
Основен ремонт на покрива на административна сграда ул. "България" 12 и монтаж на 

фотоволтаична система до 75 kw 140 000 

28 Рекламно информационни елементи (афишарки) - 10 броя 35 000 

29 
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на цифрова учрежденска, автоматична 

телефонна централа за нуждите на Община град Добрич 30 000 

30 Доставка на един нов автомобил за нуждите на Община град Добрич 45 000 

31 
Доставка и монтаж на колонна климатична система за Голяма заседателна зала за провеждане 

на сесии на Общински съвет град Добрич 15 000 

32 Сървър за за нуждите на общинска администрация  12 000 

33 Документни скенери за ЦУИ - 2 бр 3 120 

34 Цветна МФУ копирна машина за Копирен център 4 000 

35 МФУ устройство монохромно за МДТ - 1 бр 4 680 

36 Рутери за уеб услуги  3 600 

37 Компютърна техника по "Грантово споразумение с Energy City" 5 000 

  II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2022 г. 935 400 

1 
Реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна мрежа, кв. Рилци, гр. Добрич - I 

етап 302 908 

2 ОП "Комуналстрой" 178 992 



2.1 Мини челен товарач с прикачен инвентар (вили, кофи, снегоринно гребло и четка) 157 992 

2.2 Хидравличен чук с присъединителна плоча за багер 21 000 

3 ОП "Обреден дом"  200 000 

3.2 Изграждане на ограда - Гробищен парк  100 000 

3.3 Изграждане на алеи - Гробищен парк  100 000 

4 Детски градини 253 500 

4.1 Изграждане на ограда ДГ №17 61 000 

4.2 Изграждане на ограда ДГ №23 46 200 

4.3 Изграждане на ограда ДГ №25 55 300 

4.4 Изграждане на ограда ДГ №27 91 000 

  III. Проекти 6 286 579 

1 
Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич, договор № 

BG16RFOP001-1.011-0007 (преходен)  2 318 993 

2 
Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства, рег. №BG16RFOP001-1.011-

0008 (преходен)  163 280 

3 
Обновяване на културна инфраструктура - зала „Добрич” договор № BG16RFOP001-1.011-

0009 (преходен)  1 765 894 

4 
Обновяване на културна инфраструктура - огледална зала „Нели Божкова” договор № 

BG16RFOP001-1.011-0010 1 610 669 

5 Младежки център Добрич – Вашето днес (преходен) 379 793 

6 
Областен информационен център – Добрич 2022-2023 договор №BG05SFOP001-4.007-0004-

C01 5 000 

7 Проект "Патронажна грижа+" 40 000 

8 Къща многофукционална за деца със СОП (специални образователни потребности) за ДГ 

№25 - Проект "Подкрепа за приобщаващо образование" 2 950 

  IV. Дългосрочен дълг 9 987 347 

1 Основен ремонт на ул. Захари Стоянов   (преходен) 405 029 

2 Основен ремонт на ул. Ген. Колев  (преходен) 202 369 

3 Основен ремонт на ул. Каменица   (преходен) 476 455 

4 Основен ремонт на ул. Бойчо Огнянов   (преходен) 318 494 

5 Основен ремонт на ул. Хан Крум 140 000 

6 Основен ремонт на ул. Цар Шишман 80 000 

7 Основен ремонт на ул. Тимок 75 000 

8 Основен ремонт на ул. Екзарх Антим I 80 000 

9 Основен ремонт на пл. Цар Борис III 60 000 

10 Основен ремонт на ул. Руен 45 000 

11 Основен ремонт на ул. Райко Даскалов 80 000 

12 Основен ремонт на ул. Радецки 40 000 

13 Основен ремонт на ул. Люлин  70 000 

14 Основен ремонт на ул. Младост 75 000 

15 Основен ремонт на ул. Брацигово 100 000 

16 Основен ремонт на ул. Капитан Андреев 90 000 

17 Основен ремонт на ул. Майор Г. Векилски 70 000 

18 Основен ремонт на ул. Райко Цончев 95 000 

19 Основен ремонт на ул. Ален Мак 70 000 

20 Основен ремонт на ул. Бачо Киро 265 000 



21 Основен ремонт на ул. Янтра 27 000 

22 Основен ремонт на ул. П. Р. Славейков 120 000 

23 Основен ремонт на ул. Ерма 60 000 

24 Основен ремонт на ул. Суха река 370 000 

25 Основен ремонт на ул. Росица 550 000 

26 Основен ремонт на ул. Вардар 600 000 

27 Основен ремонт на ул. Гривица 80 000 

28 Основен ремонт на ул. Ясна поляна 370 000 

29 Основен ремонт на ул. Теменуга 65 000 

30  Основен ремонт на ул. Тополите 100 000 

31 Основен ремонт на ул. Орфей 400 000 

32 Основен ремонт на ул. Горски извор 85 000 

33 Основен ремонт на ул. Надежда 110 000 

34 Основен ремонт на ул. Емона 270 000 

35 Основен ремонт на ул. Ружа 100 000 

36 Основен ремонт на ул. Цар Освободител 400 000 

37 Основен ремонт на ул. Първомайска 95 000 

38 Основен ремонт на ул. Тунджа 125 000 

39 Основен ремонт на ул. Арда 120 000 

40 Основен ремонт на ул. Ивайло 75 000 

41 Основен ремонт на ул. Войнишка 580 000 

42 Основен ремонт на ул. Железничарска 95 000 

43 Основен ремонт на ул. Любимец 25 000 

44 Основен ремонт на ул. Драва 70 000 

45 Основен ремонт на ул. Силистра 160 000 

46 Основен ремонт на ул. Крайовски договор 140 000 

47 Основен ремонт на ул. Пробуда 25 000 

48 Основен ремонт на ул. Хан Тервел 287 000 

49 Основен ремонт на ул. Армейска  300 000 

50 Основен ремонт на ул. Катюша  75 000 

51 Основен ремонт на ул. Велико Търново 200 000 

52 Основен ремонт на ул. Оборище 141 000 

53 Основен ремонт на ул. Ген. Столетов 200 000 

54 Основен ремонт на ул. Вежен 75 000 

55 Основен ремонт на ул. Загоре 200 000 

56 Основен ремонт на ул. Димитър Списаревски 65 000 

57 Основен ремонт на ул. Кубрат 75 000 

58 Основен ремонт на ул. Бузлуджа 75 000 

59 Основен ремонт на ул. Ген. К. Манзей 80 000 

60 Основен ремонт на ул. Ал. Кръстев 80 000 

61 Основен ремонт на ул. Трети Път 80 000  

  ОБЩО: 20 969 720 

   



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022година 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на бюджета за 2022 година, индикативния годишен разчет за сметките за 

средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности за периода 2022 – 2024 година на Община град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 2: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във 

връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във 

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, Постановление №31 от 17.03.2022 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на Община град Добрич:  

 

 1. Приема бюджета на Община град Добрич за 2022 г., както следва: 

 

1.1. По приходите в размер на 103 540 217 лева, съгласно Приложение № 1, т.ч. 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 60 497 170 лева, в т.ч.: 

1.1.1.1. Собствени неданъчни приходи в размер на 668 827 лева; 

1.1.1.2. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 56 145 614 

лева; 

1.1.1.3. Възстановени трансфери за ЦБ  – / - 214 363 / лева. 

1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от 

Европейския съюз /-/ – Преходен остатък от 2021 година по проекти на общинските 

детски градини и училища и Регионален исторически музей  /- 835 142/ лева. 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2021 година в размер на 4 732 234 лева, съгласно 

Приложение № 12, в т.ч.: 

1.1.1.5.1. Остатък по левови сметки в размер на 4 381 103 лева. 

1.1.1.5.2. Остатък в левова равностойност по валутни сметки в размер на 351 131 лева. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер 43 043 047 лева; 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 9 210 100 лева;  

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 13 856 420 лева; 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности от Централен бюджет в размер на 6 285 600 лева, 

в.т.ч. 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 5 291 500 лева; 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 58 700 лева. 

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 935 400 лева. 



1.1.2.4.  Трансфери между бюджети – 2 361 800 лева, в т.ч.: 

1.1.2.4.1. Получени трансфери между бюджети – отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона 

за управление на отпадъците от общините, които депонират отпадъци на Регионално 

депо за отпадъци с. Стожер – 2 748 200 лева. 

1.1.2.4.2. Предоставени трансфери между бюджети /-/ – /- 386 400/ лева. 

1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (-) - 

 /- 3 028 064/, в т.ч.: 

1.1.2.5.1. Получени трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския 

съюз – 149 465 лева. 

1.1.2.5.2. Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (-) – /- 3 177 529/ лева: 

- /-/ 636 193 лева - за възстановяване към Националния фонд на ползваното авансово 

финансиране за проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град 

Добрич“; 

- /-/ 144 639 лева – собствено участие по проект „Обновяване на културна 

инфраструктура – „Зала Добрич“; 

- /-/ 56 478 лева - собствено участие по проект „Обновяване на културна 

инфраструктура – „Зала Нели Божкова“; 

- /-/ 40 000 лева - собствено участие по проект “ Приют за бездомни лица и семейства“; 

- /-/ 442 393 лева – съфинансиране по Проект „Повишаване на енергийната ефективност 

и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно читалище "Йордан 

Йовков-1870 година" в гр. Добрич“, финансиран от Национален доверителен екофонд; 

- /-/ 1 857 826 лева – от усвоени заеми от Регионален фонд за градско развитие АД и 

Банка ДСК АД за реализацията на проекти „Обновяване на културна инфраструктура – 

„Зала Добрич“ и „Обновяване на културна инфраструктура – „Зала Нели Божкова“. 

1.1.2.6. Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) - /- 1 950 925/ лева – 

на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, съгласно Решение 31-13/22.02.2022 г. и 

Решение 31-14/22.02.2022 г. на Общински съвет. 

1.1.2.7. Възстановени средства по възмездна финансова помощ – 72 394 лева. 

1.1.2.8. Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)  – 12 313 044 лева, в т.ч.: 

1.1.2.8.1. Получени дългосрочни банкови заеми от „Търговска банка Д“ АД за 

реализация на инвестиционен проект “Основен ремонт и рехабилитация на улици и 

тротоари в град Добрич“ - 9 987 347 лева; 

1.1.2.8.2. Получени дългосрочни банкови заеми от „Банка ДСК“ АД за реализацията на 

проекти „Обновяване на културна инфраструктура – „Зала Добрич“ и „Обновяване на 

културна инфраструктура – „Зала Нели Божкова“ – 761 709 лева; 

1.1.2.8.3. Погашение по дългосрочни банкови заеми към „Общинска банка”АД /-/ в 

размер на /-1 157 900/ лева;   

1.1.2.8.4. Получен краткосрочен заем от „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект 

„Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич" 1 625 771 лева;   

1.1.2.8.5. Получени дългосрочни заеми от „Регионален фонд за градско развитие“ АД за 

реализацията на проекти „Обновяване на културна инфраструктура – „Зала Добрич“ и 

„Обновяване на културна инфраструктура – „Зала Нели Божкова“ – 1 096 117 лева. 

1.1.2.9. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от 

Европейския съюз /-/ – Преходен остатък от 2021 година в размер на /-118 334/ лева по 

проект „Подобряване на TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия –Добрич.  

1.1.2.10. Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и 

гаранции на други бюджетни организации (-/+) – Отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона 

за управление на отпадъците в размер на  /-/  /- 1 951 280/ лева, в т.ч.: 



1.1.2.10.1. Внесени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 

за 2022 г. – /-3 197 965/ лева; 

1.1.2.10.2. Възстановени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците за 2021 г.  –  1 246 685 лева. 

1.1.2.11. Преходен остатък от 2021 година в размер на 5 992 292 лева, разпределен 

съгласно Приложение № 13, в т.ч.: 

1.1.2.11.1. Остатък по левови сметки в размер на 5 983 166 лева;   

1.1.2.12.2. Остатък в левова равностойност по валутни сметки в размер на 9 126 лева.  

1.2. По разходите в размер на 103 540 217 лева, разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложения от №2 до №5. 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 60 497 170 лева.   

1.2.2. За местни дейности в размер на 41 937 725 лева. 

1.2.3. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства 

от собствените приходи в размер на 1 105 322 лева.   

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в 

размер на – /-18 254 283/ лева, в т.ч.: 

1.3.1. За държавни дейности –  /-3 897 092/ лева.   

1.3.2. За местни дейности  –  /-14 357 191/  лева. 

 

 2. Утвърждава разчет на целевите разходи и субсидии за 2022 година, съгласно 

Приложение № 7. 

 

 3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 година, без звената от функция 

„Образование”, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя: 

3.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска 

администрация” и дейностите финансирани с местни приходи ,съгласно Приложение 

№8. 

3.2. Разпределение на плановите разходи за заплати за 2022 г., съгласно Приложение 

№9.  

  

 4. Приема лимит за социално-битови разходи в размер до 3 на сто от 

утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови 

правоотношения.   

  

 5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, имащи право на транспортни 

разходи, съгласно Приложение №10. 

  

 6. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение 

№11. 

  

 7. Приема бюджетните сметки на разпоредителите с бюджет, съгласно 

Приложение №6. 

  

 8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2022 г. и прогнозни показатели за периода 2023 г. и 2024 г., по приходите 

и разходите, съгласно Приложение №15. 

 

 9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз, съгласно Приложения от №16.1. до №16.17.  

 



 10. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на 20 000 000 

лева. 

10.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2022 годината в 

размер на 1 626 304 лева. 

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2022 

година в размер до 41 694 496 лева. 

  

 11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани през 2022 година в размер до 38 811 911 лева, като наличните към 

края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.  

 

 12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2022 година в размер до 41 787 977 лева, като наличните към края на 

годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 

 

 13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2022 година в размер на 900 000 лева. 

 

 14. Определя размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат 

разплатени през 2022 година в размер на 0 лева, съгласно Приложение №14. 

    

 15. Дава съгласието си второстепенни разпоредители с бюджет от функция 

„Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” - Художествена галерия град 

Добрич, Регионален исторически музей град Добрич и Регионална библиотека „Дора 

Габе“ град Добрич да прилагат системата на делегирани бюджети и да събират и 

отчитат собствени приходи, считано от 01.01.2022 година.  

 

 16. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени: 

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.  

16.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи. 

 

 17. Възлага на кмета на общината: 

17.1. Да организира разпределението на бюджета по пълна бюджетна класификация и 

по тримесечия и утвърди разпределението. 

17.2. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и помощи и в съответствие с волята на 

дарителя, донора. 

17.3. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджет. 

17.4. Тримесечно да информира общински съвет за актуализираното разпределение на 

променените бюджети по дейности и  второстепенни разпоредители с бюджет. 



 18. Упълномощава кмета: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на Плана за интегрирано 

развитие на общината.  

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

18.3. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на 

културните институти – Драматичен театър „Йордан Йовков” и Куклен театър „Дора 

Габе”. 

 

 19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение № 17. 

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 24; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 12. 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от масивна 

двуетажна сграда, частна общинска собственост с идентификатор 72624.614.2423.1 на 

ул. „Отец Паисий“ №16 на Народно читалище „Мевляна – 2012“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 3: 

 

 1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 65 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие 

за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от масивна двуетажна 

сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 по КККР на град Добрич, находяща се на ул. 

„Отец Паисий“ №16 с обща площ 347.34 кв. м (седем помещения на първи етаж), на 

Народно читалище „Мевляна – 2012“, ЕИК: 176455578, със седалище и адрес на 

управление град Добрич, ул. „П. Р. Тошев“ №5а, с председател Гюлхан Муса Вейсел, за 

срок – 10 (десет) години. 

 

 Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост АОС №5626 от 

11.03.2022 година. 

   

           2. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия по изпълнението. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 29; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 4: 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за 

местните данъци и такси и §5, §6, §7 и §9 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван в ДВ 

бр. 17 от 01 Март 2022 г./ и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс: 

 

1. 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 чл. 28, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 се отменят.   

 

§ 2. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал. 8 се изменя така: „Такса за ползване на детски ясли от деца, които не са 

обхванати в общинските детски ясли и за които не се получава норматив за издръжка 

на дете в детска ясла – 138,78 лева на месец. 

 

§ 3. В чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 се отменят.  

 

§ 4. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. т. 5 се изменя така: „Такса за ползване на детски градини в периода 01 юни – 

15 септември от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и за които 

не се получава норматив за издръжка на дете в общинска детска градина – 127,47 лева 

на месец.  

2. т. 6 се изменя така: „Такса за ползване на детски градини за почасова дейност 

като допълнителна услуга от деца, които не са обхванати в общинските детски градини 

и за които не се получава норматив за издръжка на дете в общинска детска градина, в 



учебно време от 15 септември до 31 май на следващата календарна година, в рамките 

на шест последователни астрономически часа преди обяд – 63,74 лева на месец.  

 

§ 5. В чл. 30, ал. 3, ал. 4, ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 10 и ал. 11 се отменят. 

 

§ 6. Чл. 31 се отменя.  

 

§ 7. Чл. 32 се отменя. 

 

§ 8. В преходните и заключителни разпоредби се създава §1 със следния 

текст: 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 33-4  от 26.04.2022 г. на Общински съвет гр. Добрич и влиза 

в сила на ………………... 

 

2. Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във 

връзка с изпълнение на решението. 

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 33; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 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 2022 година до 

31 март 2022 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 5: 

 

 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 2022 година до 31 март 2022 година /пътни, дневни и квартирни пари/, съгласно 

Приложение №1 и Приложение №2. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 33; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

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 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г. 

       

      
/ в лева / 

Период на Място Дневни  Нощувки Транспорт Всичко По покана на: 

командировката             

19.01-23.01.2022 г. София     269,18 269,18 
Участие в работни 

срещи 

26.2.2022 г. София     142,24 142,24 
Участие в работни 

срещи 

Всичко:   0,00 0,00 411,42 411,42   

       

       

    

 

 

 

  

       

       

       

      

Приложение №2 

Отчет 

за извършените разходи за командировки от Нивелин Радичков - 

Председател на ОС на Община гр. Добрич 

за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г. 

       

       

      
/ в лева / 

Период на Място Дневни  Нощувки Транспорт Всичко По покана на: 

командировката             

17-18.03.2022 г. Пловдив 20,00   185,95 205,95 НАПОС-РБ 

Всичко:   20,00 0 185,95 205,95   

       

        

 

 

 

 

 

 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 6: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 83, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси приема бюджетната прогноза за местни дейности, съгласно 

Приложение №1 „Прогноза за периода 2023 – 2025 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности”. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 33; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Сключване на договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в 

България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация 

на проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, Договор 

BG16RFOP001-1.011-0009-C01, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 и 

комбинирана подкрепа с финансов инструмент с финансов мениджър „Регионален 

фонд за градско развитие“ АД. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 7: 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от 

Закона за общинския дълг: 

1. Община град Добрич да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата 

на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 

„Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, Договор BG16RFOP001-

1.011-0009-C01 , финансиран от Оперативна програма ОП „Региони в растеж“ 2014 

– 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014 – 2020“ ,  при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – до 826 833,09 лева (осемстотин двадесет и 

шест хиляди и осемстотин тридесет и три лева и 9 ст.); 

 Валута на дълга – лева;  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG16RFOP001-1.011-0009-C01 и/или от собствени бюджетни 

средства;Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 %; 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка; 

 Начин на обезпечение на кредита: 



- Учредяване на залог върху вземанията на Община град Добрич по 

Договор за безвъзмездна помощ №BG16RFOP001-1.011-0009-C01, 

сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община град Добрич, по 

чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, 

както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна 

субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните 

финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 

на особен залог. 

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да подготви искането за 

кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, да подпише договора за кредит 

и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 33; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Промяна на т. 2 от Решение 25-7 от 29 октомври 2013 година, относно определяне на 

представител на Община град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 8: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 37, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в 

търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в 

граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за 

съвместна дейност: 

 

 1. Изменя т. 2 от Решение №25-7 от 29.10.2013 г. на Общински съвет гр. Добрич, 

като определя Християн Христов – Директор на ОП „Център за защита на природата и 

животните“ за представител на Община град Добрич в Сдружение с нестопанска цел 

„Българска асоциация на зоопарковете и аквариумите“; 

 

 2. Възлага на Директора на ОП „Център за защита на природата и животните“ 

последващи действия във връзка с изпълнение на решението. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 32; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)       



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ   

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на 

ОУПО) град Добрич за УПИ II-28, кв. 711 на ЖК „Добротица“, град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 9: 

 

 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 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ:  

 

 I. Oдобрява Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община 

(ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.621.28 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ 

II-28, кв. 711 на ЖК „Добротица“, град Добрич, от територия „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 

ЗА ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ – Оо“ в „ЖИЛИЩНА 

УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИСОКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (над 15 м) – Жг“, с 

устройствени показатели H ≥15,00 м, Пл.застр. ≤ 80% и Кинт ≤ 3,0 и Пл.озел. ≥ 20% и 

начин на застрояване – свободно. 

 

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 28; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) 

град Добрич, за ПИ 72624.123.95 по КККР на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 10: 

 

 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 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ:  

 

 I. Oдобрява Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община 

(ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.123.95 по КККР на град Добрич, (от територия 

„ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ГРАДИНИ И ОРАНЖЕРИИ – Ссг“ в „ЖИЛИЩНА 

УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10м) – Жм“), с 

устройствени показатели: H ≤ 10,00 м, Пл.застр. ≤ 40% и Кинт ≤ 1,0 и Пл. озел. ≥ 40% и 

начин на застрояване – свободно. 

 

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия.    

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 33; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА     

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:           (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:           (п) 

                            (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен план – план за улична 

регулация (ПУП-ПУР) на нова улица от „О.Т. 1“ по ул. „Калиакра“ до „О.Т. 3“ в ПИ 

72624.610.69, град Добрич за обект: „Осигуряване на транспортен достъп до ПИ 

72624.176.104, землище на град Добрич“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 11: 

 

 I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и чл. 134, 

ал. 2, т. 6 от ЗУТ, дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план – план за 

улична регулация (ПУП-ПУР) на нова улица от „О.Т. 1“ по ул. „Калиакра“ до „О.Т. 3“ в ПИ 

72624.610.69, град Добрич за обект: „Осигуряване на транспортен достъп до ПИ 

72624.176.104, землище на град Добрич“. 

 ПУП-ПУР Да бъде съгласуван от СГКК – Добрич и от КАТ – сектор „Пътна полиция“, 

както и да бъде представено становище от РИОСВ – Варна, преди внасянето му за 

процедиране и одобряване. 

 Проектът да бъде представен в един оригинал на недеформируема прозрачна основа и 

две копия на хартиен носител, както и в цифров вид, върху технически носител, съгласно чл. 

65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Техническият носител да съдържа и файл във формат PDF.  

 

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно 

Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 34; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:       (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-

ПП) за ПИ 72624.176.101, за обект: „Осигуряване на транспортен достъп до ПИ 

72624.176.104, землище на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 12: 

 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ:  

 I. Одобрява техническото задание с приложения предварителен проект на 

трасето.  

 Разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-

ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии за ПИ 72624.176.101, за обект: „Осигуряване на транспортен 

достъп до ПИ 72624.176.104, землище на град Добрич.  

 Да бъде съгласуван от СГКК – Добрич и от КАТ – сектор „Пътна полиция“, 

както и да бъде представено становище от РИОСВ – Варна, преди внасянето на ПУП-

ПП за процедиране и одобряване. 

 Същият да бъде представен в два екземпляра на хартиен носител и в цифров вид 

върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за обема и 

съдържанието на устройствените планове. Техническият носител да съдържа и файл 

във формат PDF.  

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 

 

  ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 34; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Определяне правомощията на представителя на oбщината в редовното Oбщо събрание на 

акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД, ЕИК: 124141302. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 13: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 2,т. 6, т. 7, т. 

10 и т. 11 и чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 16, ал. 1 т. 1, т. 2, т. 10 и т. 12 от Наредба 

за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет 

град Добрич упълномощава своя представител – Кмета на Община град Добрич, а в случай на 

служебна ангажираност д-р Емилия Баева – Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ да присъства и да 

гласува на свиканото на 23.05.2022 г. /при липса на кворум на 08.06.2022 г./ редовното общо 

събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение – Добрич” АД по 

следният начин: 

- По т. 1 от дневния ред както следва:   „ЗА“ 

- По т. 2 от дневния ред както следва:   „ЗА“ 

- По т. 3 от дневния ред както следва:   „ЗА“ 

- По т. 4 от дневния ред както следва:   „ЗА“ 

- По т. 5 от дневния ред както следва:   „ЗА“ 

- По т. 6 от дневния ред както следва:   „ЗА“ 

- По т. 7 от дневния ред както следва:   „ЗА“ 

- По т. 8 от дневния ред както следва:   „ЗА“ 

- По т. 9 от дневния ред както следва:   „ЗА“ 

- По т. 10 от дневния ред както следва: „ЗА“ 

- По т. 11 от дневния ред както следва: „ЗА“ 

- По т. 12 от дневния ред както следва: „ЗА“ 

 

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

по изпълнение на решението.  

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 34; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) 

на ПИ 72624.905.164, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.   

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 14: 

 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ:  

 I. Разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.164, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич, за 

промяна предназначението му „за Жилищно строителство“ с ново, ниско, свободно 

застрояване с ограничителни линии на 5,00 м от границата към пътя на югоизток, на 3,00 м 

от границата към пътя на югозапад и на нормативно определените отстояния от 

вътрешните граници, с устройствени показатели: Н ≤ 7,00 м, Пл.застр. ≤ 40%, Кинт ≤ 0,8 и 

Пл.озел. ≥ 50%, съгласно приложената скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

 Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.905.164, по действащата КК, попада извън СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, в 

УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ „Ов“.  

 Изработеният ПУП-ПЗ да бъде представен в един оригинал и едно копие на хартиен 

носител, както и в цифров вид, върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от 

Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове. Техническият носител 

да съдържа и файл във формат PDF. 

 Да бъдат представени становища от „Електроразпределение Север“ АД – клон град 

Добрич; „ВиК Добрич“ АД и РИОСВ – Варна. 

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно 

Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 33; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) 

на ПИ 72624.440.28, местност „Пратера” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 15: 

 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ:  

 I. Разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.28, местност „Пратера” в землището на град Добрич, за 

промяна предназначението му „за Жилищно строителство“ с ново, ниско, свободно 

застрояване с ограничителни линии на 5,00 м от границата към пътя и на нормативно 

определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени показатели: Н ≤ 10,00 м, 

Пл.застр. ≤ 60%, Кинт ≤ 1,2 и Пл.озел. ≥ 40%, съгласно приложената скица-предложение 

по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

 Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.440.28, по действащата КК, попада в новите СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, 

в ЖИЛИЩНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10 м) 

„Жм“.  

 Изработеният ПУП-ПЗ да бъде представен в един оригинал и едно копие на хартиен 

носител, както и в цифров вид, върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от 

Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове. Техническият носител 

да съдържа и файл във формат PDF. 

 Да бъдат представени становища от „Електроразпределение Север“ АД – клон град 

Добрич; „ВиК Добрич“ АД и РИОСВ – Варна. 

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно 

Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 33; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 
 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие за изработване на изменение на Подробен устройствен план – план за 

регулация (ПУП-ПР) за УПИ IV – „за Трафопост и озеленяване“, УПИ V и УПИ VII, кв. 

735, ЖК „Добротица“, град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 16: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, 

ал. 2, т. 6 от ЗУТ, при наличие на обстоятелства по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:  

 

 I. Дава съгласие за изработване на изменение на Подробен устройствен план – план 

за регулация (ПУП-ПР) за УПИ IV – „за Трафопост и озеленяване“, УПИ V и УПИ VII, кв. 

735, ЖК „Добротица“, град Добрич. 

 

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно 

Закона действия 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 31; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на План-схема за разполагане на сезонна тераса към снек-бар „Мечока Бен“, 

градски парк „Свети Георги“, град Добрич, по реда на чл. 56, ал. 8 от ЗУТ. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 17: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 56, 

ал. 8, във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, одобрява приложената План-схема за разполагане 

на сезонна тераса към снек-бар „Мечока Бен“, градски парк „Свети Георги“, град Добрич. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 30; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на договор №33 от 26.05.2003 г., за предоставяне на 

концесия върху имот, публична общинска собственост: „Антиквариат“, находящ се в 

АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 18: 

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 ЗМСМА, чл. 

40, ал. 2, т. 1 ЗК, чл. 146, ал. 2 ЗК, чл. 148, ал. 1 и ал. 2 ЗК, чл. 6, ал. 1, т. 2 и чл. 20, ал. 1, 

буква “е” от договор за предоставяне на концесия №33 от 26.05.2003 г. и в изпълнение на 

§5, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗК и искане с наш вх. рег. индекс №70-00-819 от 01.04.2022 г. от 

концесионера ЕТ „ПРЕСЛАВА – ТОНКА СТОЯНОВА”, гр. Добрич: 

 

 1. Приема предложение с наш вх. рег. индекс №70-00-819 от 01.04.2022 г. от 

концесионера ЕТ „ПРЕСЛАВА – ТОНКА СТОЯНОВА“, гр. Добрич, представляван от 

Тонка Асенова Стоянова, за прекратяване по взаимно съгласие на договор №33 от 

26.05.2003 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: 

„Антиквариат“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич, поради финансови 

затруднения на концесионера. 

 

 2. Прекратява по взаимно съгласие договор №33 от 26.05.2003 г. за предоставяне на 

концесия върху имот, публична общинска собственост: „Антиквариат“, находящ се в 

АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич с концесионер ЕТ „ПРЕСЛАВА – ТОНКА 

СТОЯНОВА“, гр. Добрич, представляван от Тонка Асенова Стоянова, със седалище и 

адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Сан Стефано” № 38, ЕИК: 124547986, считано от 

26.05.2022 г. Да се подготви и подпише двустранно споразумение за прекратяване на 

концесионния договор. 

 

 3. Задържа сумата в размер на 910.00 лв., представляваща внесената прeди 

подписване на концесионния договор гаранция, за покриване на част от задължението по 

втората вноска за деветнадесетата година по договор в размер на 1 406.36 лв. с ДДС, като 

оставащата дължима част в размер на 496.36 лв. с ДДС да се доплати от концесионера, по 

сметка на Община град Добрич, в срок до 16.05.2022 г. 

  

 Сумата от 910.00 лв., да се прехвърли от набирателната сметка на Община град 

Добрич в сметка „Приходи от концесии”, за покриване на част от годишното концесионно 

плащане за деветнадесетата 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 последващите, съгласно закона, 

действия по изпълнението на настоящото решение. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 34; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.335, находящ се на ул. „Армейска“ 

№38А. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 19: 

 

 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 

2022 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 7. Прекратяване на съсобственост със 

следния имот: 

 - УПИ ХІ-335 в квартал 17, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ПРЗ на 

жк „Запад“ на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 г. на Кмета на Община град 

Добрич, идентичен с Поземлен имот с идентификатор 72624.604.335 (седем, две, шест, две, четири, 

точка, шест, нула, четири, точка, три, три, пет) 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 от 

24.03.2022 г., целият с площ 632,00 кв. м, от които 22,00 кв. м – общинска собственост. 

 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 Веселин Кръстев Гроздев и Радостина 

Кръстева Гроздева - Здравкова в Поземлен имот с идентификатор 72624.604.335 (седем, две, шест, 

две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, три, три, пет) 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 от 24.03.2022 г., целият с площ 632,00 кв. м, идентичен с УПИ ХІ-335 в 

квартал 17, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Запад“ на град 

Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич, находящ се на 

ул. „Армейска“ №38А, чрез продажба на частта на Общината от 22,00 (двадесет и два) кв. м, 

представляващи 22/632 (двадесет и два от шестстотин тридесет и два) кв. м в идеални части от 

Поземления имот, за които е съставен АОС №5628/21.03.2022 г., вписан под №52, т. VІ, вх. рег. 

№2207/23.03.2022 г. в Службата по вписванията град Добрич, за сумата от 1 385,00 (хиляда триста 

осемдесет и пет) лева без включен ДДС.  

 Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗС, общинската част следва да бъде разпределена между 

съсобствениците съразмерно с частта им. 

         Данъчната оценка на общинската част от имота е 495,00 (четиристотин деветдесет и пет) 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) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.614.2658, находящ се на ул. 

„Александър Стамболийски“ №23. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 20: 

 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 

2022 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 7. Прекратяване на съсобственост със 

следния имот: 

 - УПИ Х-2557 в кв. 532, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ПРЗ на жк 

„Русия 1“ на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 година, ПУП-ПРЗ и РУП, 

одобрени със Заповед №1273/27.10.2017 г. на Кмета на Община град Добрич, идентичен с 

Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2658 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, 

четири, точка, две, шест, пет, осем) 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 от 

02.03.2022 г., целият с площ 412,00 кв. м, от които 27,00 кв. м – общинска собственост. 

 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 и Декларация от Диана 

Андреева Михайлова и Нели Андреева Костова с нотариална заверка на подписите 

№1453/17.03.2019 г. от Владислава Петрова – Стоянова – помощник-нотариус по заместване на 

нотариус Радослав Георгиев – Нотариус в района на Районен съд град Добрич с рег. №330 на 

Нотариалната камара, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и 

Сунай Сабри Исмаил в Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2658 (седем, две, шест, две, 

четири, точка, шест, едно, четири, точка, две, шест, пет, осем) 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 от 02.03.2022 г., целият с площ 412,00 кв. м, идентичен с УПИ Х-2557 

в кв. 532, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ на град 

Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 година, ПУП-ПРЗ и РУП, одобрени със Заповед 

№1273/27.10.2017 г. на Кмета на Община град Добрич, находящ се на ул. „Александър 

Стамболийски“ №23, чрез продажба на частта на Общината от 27,00 (двадесет и седем) кв. м, 

актувана с АОС №5623/25.02.2022 г., вписан под №119, т. ІV, вх. рег. №1545/01.03.2022 г. в 

Службата по вписванията град Добрич, за сумата от 4 800,00 (четири хиляди и осемстотин) лева 

без включен ДДС.  

Данъчната оценка на общинската част от имота е 607,50 (шестстотин и седем и 0,50) 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) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:    (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.614.2659, находящ се на ул. 

„Брегалница“ №16. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 21: 

  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 

2022 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 7. Прекратяване на съсобственост със 

следния имот: 

 - УПИ ХІ-2557 в кв. 532, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ПРЗ на 

жк „Русия 1“ на град Добрич, одобрен със Заповед №986 от 30.09.1996 г., ПУП-ПРЗ и РУП, 

одобрени със Заповед №1273/27.10.2017 г. на Кмета на Община град Добрич, идентичен с 

Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2659 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, 

четири, точка, две, шест, пет, девет) 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 от 

02.03.2022 г., целият с площ 253,00 кв. м, от които 17,00 кв. м – общинска собственост. 

 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 и Декларация от Диана 

Андреева Михайлова и Нели Андреева Костова с нотариална заверка на подписите 

№1453/17.03.2019 г. от Владислава Петрова - Стоянова – помощник-нотариус по заместване на 

нотариус Радослав Георгиев – Нотариус в района на Районен съд град Добрич с рег. №330 на 

Нотариалната камара, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и 

Сунай Сабри Исмаил в Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2659 (седем, две, шест, две, 

четири, точка, шест, едно, четири, точка, две, шест, пет, девет) по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 година на 

ИД на АГКК, последно изменение от 02.03.2022 г., целият с площ 253,00, идентичен с УПИ ХІ-

2557 в кв. 532, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ на 

град Добрич, одобрен със Заповед №986 от 30.09.1996 г., ПУП-ПРЗ и РУП, одобрени със Заповед 

№1273/27.10.2017 г. на Кмета на Община град Добрич, находящ се на ул. „Брегалница“ №16, чрез 

продажба на частта на Общината от 17,00 (седемнадесет) кв. м, актувана с АОС №5624/25.02.2022 

г., вписан под №120, т. ІV, вх. рег. №1546/01.03.2022 г. в Службата по вписванията град Добрич, за 

сумата от 3 022,00 (три хиляди двадесет и два) лева без включен ДДС.  

Данъчната оценка на общинската част от имота е 382,50 (триста осемдесет и два и 0,50) лева. 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 34; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:    (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.4363, находящ се на ул. „Цар 

Симеон“ №15 А. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 22: 

 

  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 

2022 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 7. Прекратяване на съсобственост 

със следния имот: 

- УПИ ХІ-4363 в кв. 104, предвиден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на 

град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич, 

РУП, одобрен със Заповед №807/15.06.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, идентичен с 

Поземлен имот с идентификатор 72624.622.4363 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, 

две, точка, четири, три, шест, три) 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 от 

29.03.2022 г., целият с площ 255,00 кв. м, от които 22,00 кв. м – общинска собственост. 

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 Атанас Георгиев Кирчев в Поземлен имот 

с идентификатор 72624.622.4363 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, две, точка, 

четири, три, шест, три) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени 

със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 година на ИД на АГКК, последно изменение от 29.03.2022 г., 

целият с площ 255,00 кв. м, идентичен с УПИ ХІ-4363 в кв. 104, предвиден „за жилищно 

строителство“ по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 

г. на Общински съвет град Добрич, РУП, одобрен със Заповед №807/15.06.2021 г. на Кмета на 

Община град Добрич, находящ се на ул. „Цар Симеон“ №15 А, чрез продажба на частта на 

Общината от 22,00 (двадесет и два) кв. м, актувана с АОС №5630/23.03.2022 година, вписан под 

№128, т. VІ, вх. рег. №2332/28.03.2022 г в Службата по вписванията град Добрич, за сумата от 4 

782,00 (четири хиляди седемстотин осемдесет и два) лева без включен ДДС. 
Данъчната оценка на общинската част от имота е 762,30 (седемстотин шестдесет и два и 

0,30) лева. 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 34; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.626.4647, находящ се на бул. „Трети 

март“ №23. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 23: 

 

 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 

2022 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 7. Прекратяване на съсобственост със 

следния имот: 

 - УПИ І-4647 в кв. 805, предвиден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град 

Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич, РУП, 

одобрен със Заповед №1151/02.09.2008 г. на Кмета на Община град Добрич, идентичен с Поземлен 

имот с идентификатор 72624.626.4647 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, шест, точка, 

четири, шест, четири, седем) 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 от 29.03.2022 

г, целият с площ 311.00 кв. м, от които 33,00 кв. м – общинска собственост. 

 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 Преслав Недев Петров в Поземлен имот с 

идентификатор 72624.626.4647 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, шест, точка, 

четири, шест, четири, седем) 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 от 29.03.2022 

г, целият с площ 311,00 кв. м, идентичен с УПИ І-4647 в кв. 805, предвиден „за жилищно 

строителство“ по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 

г. на Общински съвет град Добрич, РУП, одобрен със Заповед №1151/02.09.2008 г. на Кмета на 

Община град Добрич, находящ се на бул. „Трети март“ №23, чрез продажба на частта на Общината 

от 33,00 (тридесет и три) кв. м, актувана с АОС №5632/24.03.2022 година, вписан под №124, т. VІ, 

вх. рег. №2330/28.03.2022 г. в Службата по вписванията град Добрич, за сумата от 6 887,00 (шест 

хиляди осемстотин осемдесет и седем) лева без включен ДДС.  

 Данъчната оценка на общинската част от имота е 1 143,50 (хиляда сто четиридесет и три и 

0,50) лева. 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 21; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.906.378, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 24: 

 

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, 

ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за управление и 

разпореждане в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, точка 7. Прекратяване 

на съсобственост: за земеделска земя с площ 14.00 кв. м, представляващо 14/523 кв. м в 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.906.378 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Добрич,  находящ се в местността „Гаази баба“. 

 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 

от една страна и Нешка Василева Василева, от друга страна, чрез продажба частта на 

Общината, а именно земеделска земя с площ 14.00 кв. м, представляваща 14/523 кв. м в 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.906.378 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Добрич,  находящ се в местността „Гаази баба“, за сумата от 

593.00 (Петстотин деветдесет и три) лв., или 42.36 лв./кв. м.  

Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, сделките по прехвърлянето право на собственост 

върху земя са освободени доставки. 

Данъчната оценка на частта на Общината е 5.50 (Пет, и 0.50) лева. 

ІІI. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, 

действия.   

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 31; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с  идентификатор 72624.906.497 

по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич (земеделска земя), находящ се в 

м. „Гаази баба“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 25: 

 

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 2022 г. в част II. Обхват и съдържание на програмата, т. 7 Прекратяване на 

съсобственост със следния имот: 

- Поземлен имот с идентификатор 72624.906.497 по КККР на град Добрич, с трайно 

предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: лозе, находящ се в 

местността „Гаази Баба”, целият с площ 1276.00 кв. м, от които 76.00 кв. м - общинска собственост. 

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 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 Наталия 

Стоянова Петрова в Поземлен имот с идентификатор 72624.906.497 (седем, две, шест, две, четири, 

точка, девет, нула, шест, точка, четири, девет, седем) 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, засягащо поземления имот е от 17.03.2022 г., целият с площ 1276.00 кв. м, с 

трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на 

земята 4, номер по предходен план №1603, чрез продажба на частта на Общината, а именно: 

земеделска земя с площ 76.00 (седемдесет и шест) кв. м, представляваща 76/1276 (седемдесет и 

шест от хиляда двеста седемдесет и шест) кв. м в идеални части от Поземления имот, актувана с 

акт за частна общинска собственост АОС №5627/11.03.2022 г., вписан под номер №105, Том V, вх. 

рег. номер №1902/14.03.2022 г. в Служба по вписванията град Добрич, за сумата от 3 361.00 (три 

хиляди триста шестдесет и един) лева. или 44.22 лв./кв. м. 

Прехвърлянето на правото на собственост върху земеделска земя представлява освободена 

доставка по смисъла на чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност.  

Данъчната оценка на общинската част от имота е 27.60 (двадесет и седем и 0.60) лева.  

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

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 31; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка към 

жилищна сграда в УПИ III-544, 545 в кв. 640 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 3, 4” на 

град Добрич“, ул. „Тополите“ №12A. 

 

 

 

 

След обсъжданията, с 7 гласа „ЗА”, 3 гласа „ПРОТИВ” и 16 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно Учредяване право на пристрояване във 

връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка към жилищна сграда в УПИ III-544, 545 в 

кв. 640 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 3, 4” на град Добрич“, ул. „Тополите“ №12A 

НЕ БЕ ПРИЕТА. 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:    

    (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Учредяване право на строеж по реда на Закона за общинската собственост върху имот, 

частна общинска собственост УПИ XIII, кв.1 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Дружба 1,2 и 4“ на град 

Добрич за изграждане на гараж. 
 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 27: 

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 програма за управление и разпореждане 

с имотите – общинска собственост в част II. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ПРОГРАМАТА, т. 5 УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, със следния имот: 

- УПИ XIII-7, кв. 1 по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба 1,2 и 4” на град Добрич, 

представляващ поземлен имот 72624.620.7 по КККР на град Добрич. 

2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл. 54, ал. 1 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет град Добрич дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж 

върху имот, частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване и 

одобрява предложената начална тръжна цена за: 

- Строително петно със застроена площ 17.40 кв. м в общински поземлен имот ПИ 

72624.620.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени 

със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение със Заповед №КД-14-08-411/15.04.2013 г. на Началника на СГКК град Добрич с 

площ 2 272.00 кв. м, представляващ УПИ XIII-7, кв. 1, предвиден за друг обществен обект, 

комплекс, находящ се в ЖК „Дружба” 1, до бл. 7. 

Имотът е актуван с АОС №4950/16.04.2013 г., вписан под номер №177, Том IX, вх. 

рег. номер №4364/18.04.2013 г. от Служба по вписванията – гр. Добрич. 

Началната тръжна цена на правото на строеж върху 17.40 кв. м, определена с 

експертна оценка, е 578.00 (петстотин седемдесет и осем) лева или 33.22 лв./кв. м. 

Данъчната оценка на правото на строеж върху 17.40 кв. м е 172.00 (сто седемдесет и 

два) лева.  

 3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева. 

4. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия. 

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 28; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:          (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с 

идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” №5 – кабинет 228. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 28: 

 

           1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 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, както следва: 

            - кабинет №228 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ 

№5 с площ 15,50 кв. м, с начална тръжна цена 156,40 лева на месец и 20% ДДС, за 

манипулационна. 

 Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС №3842 от 

27.12.2007 година. 

 Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.  

           Цената е определена съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.   

           2. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия по изпълнението. 

   

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 29; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на части от имоти- публична общинска собственост – Щанд №1, Щанд №3, 

Щанд №4/6, Магазин №8 и Магазин №9 от сграда Хали, имоти находящи се на Централен 

кооперативен пазар. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 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, ал. 2 и ал. 5 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 №1 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен 

кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 21,4 кв. м, с начална тръжна цена 260,22 лева 

месечно и 20% ДДС.  

 2. Щанд №3 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен 

кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 28,38 кв. м, с начална тръжна цена 345,10 лева 

месечно и 20% ДДС.  

 3. 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 378,30 лева месечно и 20% 

ДДС.  

  4. Магазин №8 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на 

Централен кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 25,27 кв. м, с начална тръжна цена 

307,28 лева месечно и 20% ДДС.  

 5. Магазин №9 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на 

Централен кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 15,00 кв. м, с начална тръжна цена 

182,40 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  –  5 (пет) години. 

            Цените са определени съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

 ІІ. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия по изпълнението. 

   

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 30; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за отдаване под наем без търг на част от масивна двуетажна сграда с 

идентификатор 72624.614.2423.1, находяща се на адрес – ул. „Отец Паисий” №16, град 

Добрич на Сдружение „Добруджанци 27”. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 30: 

 

1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 

14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за 

отдаване под наем без търг на част от масивна двуетажна сграда с идентификатор 

72624.614.2423.1 (физкултурен салон), находяща се на адрес – ул. „Отец Паисий” №16, 

с площ 208,06 кв. м, частна общинска собственост на Сдружение „Добруджанци 27” с 

ЕИК 206789160, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „Марин Дринов“ 

№1, вх. Б, ет. 4, ап. 13, представлявано от председателя Венцислав Стоянов Тодоров, с 

месечна наемна цена 349,54 лева и 20% ДДС, за срок от 10 (десет) години. 

Цената е определена съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

2. Общински съвет град Добрич възлага на Кмета на Община град Добрич  

последващите, съгласно закона, действия..   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 30; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложения за продажба на имоти – частна общинска собственост (лозя), находящи се в 

землището на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 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 Програмата за управление и 

разпореждане в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, точка 6 – Продажба на 

общински имоти, подточка 2 – Продажба на земеделски земи (лозя) със следният имот:  

Поземлен имот с идентификатор 72624.903.7, по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на 

Изпълнителният директор на АГКК, находящ се в местността „Гаази баба“, с площ 700.00 

кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, 

категория на земята: Четвърта, номер по предходен план: 2309. 

 

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 45, ал. 1 от НРПУРОИ дава 

съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и одобрява предложената 

начална тръжна цена без ДДС на следните имоти: 

 

1. Поземлен имот с идентификатор 72624.902.125, по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-

15/12.05.2005 г. на Изпълнителният директор на АГКК, последно изменение от 

10.12.2021 г., находящ се в местността „Гаази баба“, с площ 621.00 кв. м, трайно 

предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, 

категория на земята: Четвърта, номер по предходен план: 299, за сумата от 13 

700.00 (Тринадесет хиляди и седемстотин) лева, или 22.10 лв./кв. м. 

Данъчната оценка на имота е 210.70 (Двеста и десет, и 0.70) лева. 

 

2. Поземлен имот с идентификатор 72624.905.43, по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-

15/12.05.2005 г. на Изпълнителният директор на АГКК, находящ се в местността 

„Гаази баба“, с площ 590.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 



 

 

Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: Трета, номер 

по предходен план: 647, за сумата от 12 763.00 (Дванадесет хиляди 

седемстотин шестдесет и три) лева, или 21.60 лв./кв. м. 
Данъчната оценка на имота е 215.10 (Двеста и петнадесет, и 0.10) лева. 

 

3. Поземлен имот с идентификатор 72624.901.84, по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-

15/12.05.2005 г. на Изпълнителният директор на АГКК, находящ се в местността 

„Гаази баба“, с площ 515.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: Четвърта, 

номер по предходен план: 177, за сумата от 10 804.00 (Десет хиляди 

осемстотин и четири) лева, или 21.00 лв./кв. м. 

Данъчната оценка на имота е 174.70 (Сто седемдесет и четири, и 0.70) лева. 

 

4. Поземлен имот с идентификатор 72624.903.7, по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед РД-18-

15/12.05.2005 г. на Изпълнителният директор на АГКК, находящ се в местността 

„Гаази баба“, с площ 700.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: Четвърта, 

номер по предходен план: 2309, за сумата от 19 950.00 (Деветнадесет хиляди 

деветстотин и петдесет) лева, или 28.50 лв./кв. м. 

Данъчната оценка на имота е 221.10 (Двеста двадесет и един, и 0.10) лева. 

 

Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, сделките по прехвърлянето право на собственост 

върху земя са освободени доставки. 

 

ІІI. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, 

действия.   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 30; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 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 Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2022 г., като в част ⅠⅠ Обхват и Съдържание на програмата се допълва в т. 6.3 

Продажба на жилищни имоти – апартаменти  със следните жилища: 

                  

                 т. 184 жк „Балик“ бл. 53, вх. Б, ет. 5, ап. 14 

                 т. 185 жк „Балик“ бл. 20, вх. E, ет. 1, ап. 2 

                 т. 186 жк „Балик“ бл. 50, вх. Б, ет. 2, ап. 5 

 

 ⅠⅠ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 

1, т. 3 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни 

нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския 

жилищен фонд, дава съгласие за продажба на следните общински жилища – апартаменти: 

1. АПАРТАМЕНТ №14 (четиринадесет), със застроена площ 66,05 (шестдесет и 

шест цяло и пет) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, 

представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор №72624.619.221.8.38 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, две, едно, точка, осем, точка, три, 

осем) по КККР на град Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 17.03.2022 г., ведно с 3,837% (три 

цяло осемстотин тридесет и седем хилядни процента) от 182,46 кв. м в ид. части от общите 

части на сградата с идентификатор 72624.619.221.8, равняващи се на 7,00 (седем) кв. м; 3,837% 

(три цяло осемстотин тридесет и седем  хилядни процента) от 227,54 кв. м отстъпено право на 

строеж, равняващи се на 8,73 (осем цяло седемдесет и три стотни) кв. м, изба №14 с площ 3,49 

(три цяло четиридесет и девет стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „ Балик“ бл. 

53, вх. Б, ет. 5 на Божанка Илиева Стефанова, за сумата от 46 892 (четиридесет и шест хиляди 

осемстотин деветдесет и два) лева без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 11 517,30 

(единадесет хиляди петстотин и седемнадесет и 0,30) лева.  

2. АПАРТАМЕНТ №2 (две), със застроена площ 94,37 (деветдесет и четири цяло и 

тридесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.619.201.2.117 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, нула, едно, точка, две, точка, едно, 

едно, седем) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич 0.02589 от общите части на сградата с 

идентификатор 72624.619.201.2 представляващи 10,01 (десет цяло и една стотни) кв. м и ОПС 

– 11.00 (единадесет цяло) кв. м, изба №2 с площ 3,72 (три цяло седемдесет и две стотни) кв. м, 

находящ се на адрес: град Добрич, жк „Балик“, бл. 20, вх. Е, ет. 1 на Станка Петрова Минчева 

за сумата от 61 880 (шестдесет и една хиляди осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС. Данъчна 

оценка на апартамента: 14 605,30 (четиринадесет хиляди шестстотин и пет и 0,30) лева. 



 

 

3. АПАРТАМЕНТ №5 (пет), със застроена площ 59,14 (петдесет и девет цяло и 

четиринадесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.618.201.1.23 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, нула, едно, точка, едно, точка, две, 

три) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 17.03.2022 г., ведно с 3,909% (три 

цяло деветстотин и девет хилядни процента) от 160,54 кв. м в ид. части от общите части на 

сградата с идентификатор 72624.618.201.1, равняващи се на 6,28 (шест цяло двадесет и осем 

стотни) кв. м, 3,909% (три цяло деветстотин и девет хилядни процента) от 197,03 кв. м 

отстъпено право на строеж равняващи се на 7,70 (седем цяло и седемдесет стотни) кв. м, изба 

№5 с площ 2,63 (две цяло шестдесет и три стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк 

„Балик“, бл. 50, вх. Б, ет. 2 на Петър Велков Василев за сумата от 41 289 (четиридесет и една 

хиляди двеста осемдесет и девет) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 9 447,20 

(девет хиляди четиристотин четиридесет и седем и 0,20) лева. 

4. АПАРТАМЕНТ №46 (четиридесет и шест), със застроена площ 60,94 (шестдесет 

цяло деветдесет и четири стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня сервизно помещение и 

балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.614.3231.1.46 

(седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, две, три, едно, точка, 

едно, точка, четири, шест) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед №РД-18-

15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 1,01320% (едно цяло хиляда 

триста и двадесет стохилядни процента) ид. части от общите части на сградата с 

идентификатор 72624.614.3231.1, представляващи 17,36 (седемнадесет цяло тридесет и шест 

стотни) кв. м, и отстъпено право на строеж – 1,01320% от 455,31 кв. м, представляващи 4,61  

(четири цяло шестдесет и една стотни) кв. м, изба №11-ⅠⅠ с площ 5,20 (пет цяло и двадесет 

стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, бул. „Русия“, бл. 51, ет. 7, ап. 46 на Лерин 

Зейнун Ахмед за сумата от 47 756 (четиридесет и седем хиляди седемстотин петдесет и шест) 

лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 18 918,20 (осемнадесет хиляди деветстотин и 

осемнадесет и 0,20) лева. 

Съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност и §1, т. 5 от 

Допълнителните разпоредби на ЗДДС, продажбата на сгради или части от тях, които не са 

нови са освободена доставка от ДДС. 

След продажбата на общински жилища – апартаменти, Община град Добрич следва 

да отпише тяхната балансова стойност. 

 

ІІⅠ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона 

действия. 

   

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 24; „ПРОТИВ“ – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.” – Добрич за 

осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в 

Община град Добрич през 2021 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2021 

година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 33: 

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 

във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища приема Доклада за 

осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021 г. 

на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.” съгласно приложения доклад с 

регистрационен индекс 76-01-5/07.03.2022 г. и 76-01-5-1/31.03.2022 г.   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 21; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Пробуда – 1939 г.” – Добрич за осъществените 

дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град 

Добрич през 2021 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2021 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 34: 

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 

във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища приема Доклада за 

осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021 г. 

на Народно читалище „Пробуда – 1939 г.” съгласно приложения доклад с регистрационен 

индекс и дата 76-02-1/28.03.2022 г.   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 27; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” – Добрич за 

осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в 

Община град Добрич през 2021 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2021 

година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 35: 

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 

във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища приема Доклада за 

осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021 г. 

на Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” съгласно приложения доклад с 

регистрационен индекс 76-04-2/22.03.2022 г.   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 25; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.” – Добрич за 

осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в 

Община град Добрич през 2021 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2021 

година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 36: 

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 

във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища приема Доклада за 

осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021 г. 

на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.”, съгласно приложения доклад с регистрационен 

индекс 76-05-4/09.03.2022 г.   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 25; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Български искрици – 2016 г.” – Добрич за 

осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в 

Община град Добрич през 2021 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 37: 

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 

във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища приема Доклада за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Добрич през 2021 г. на Народно читалище „Български 

искрици – 2016 г.”, приложен с  регистрационен индекс и дата 76-07-2/29.03.2022 г.   

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 27; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Добрич – 2017 г.” – Добрич за осъществените 

дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град 

Добрич през 2021 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 38: 

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и 

във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища приема Доклада за 

осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2021 г. 

в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през 

2021 г. на Народно читалище „Добрич – 2017 г.”, приложен с регистрационен индекс 76-

06-2/21.01.2022 г. и 76-06-7/05.04.2022 г.   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 27; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов 

отчет и Баланса за 2021 година на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – I – 

ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140855. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 39: 

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. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и реда 

за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, приема Годишния финансов отчет и Баланса за 2021 година на „Диагностично-

консултативен център-I-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. 9, ал. 1, т. 7 от Наредба за условията и реда 

за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, освобождава от отговорност за дейността му през 2021 година управителя на 

„Диагностично-консултативен център-I-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. 9, ал. 1, т. 4 от 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град 

Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 

Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на 

договори за съвместна дейност, „Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД 

не разпределя за дивидент балансовата печалба след данъчно облагане. Същата да бъде 

отнесена във фонд „Общи резерви”. 

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

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 28; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на  Годишния финансов 

отчет и Баланса за 2021 година на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – 

ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140780. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 40: 

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. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и реда 

за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, приема Годишния финансов отчет и Баланса за 2021 година на „Диагностично-

консултативен център-II-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. 9, ал. 1, т. 7 от Наредба за условията и реда 

за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, освобождава от отговорност за дейността му през 2021 година управителя на 

„Диагностично-консултативен център-II-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. 9, ал. 1, т. 4 от 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град 

Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 

Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на 

договори за съвместна дейност, „Диагностично-консултативен център-II-Добрич” 

ЕООД не разпределя за дивидент балансовата печалба след данъчно облагане. Същата 

да бъде използвана за намаляване на сметка „Непокрити загуби от минали години”. 

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

  

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 28; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов 

отчет и Баланса за 2021 година на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Д-Р П. СТАНЧЕВ – 

ДОБРИЧ ” ЕООД, ЕИК: 000851111. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 41: 

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. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и реда 

за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, приема Годишния финансов отчет и Баланса за 2021 година на „Център за 

психично здраве д-р П. Станчев – 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. 9, ал. 1, т. 7 от Наредба за условията и реда 

за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, освобождава от отговорност за дейността му през 2021 година управителя на 

„Център за психично здраве д-р П. Станчев – 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. 9, ал. 1, т. 4 от 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град 

Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 

Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на 

договори за съвместна дейност, „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” 

ЕООД не разпределя за дивидент балансовата печалба след данъчно облагане. Същата 

да бъде отнесена във фонд „Общи резерви”. 

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

  

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 28; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов 

отчет и Баланса за 2021 година на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК: 834025865. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 42: 

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. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и реда 

за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич  в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, приема Годишния финансов отчет и Баланса за 2021 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. 9, ал. 1, т. 7 от Наредба за условията и реда 

за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич  в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, освобождава от отговорност за дейността му през 2021 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. 9, ал. 1, т. 4 от 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град 

Добрич  в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 

Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на 

договори за съвместна дейност, „Столове” ЕООД не разпределя за дивидент 

балансовата печалба след данъчно облагане. Същата да бъде отнесена във фонд „Общи 

резерви”. 

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

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 25; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов 

отчет и Баланса за 2021 година на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ ” ЕООД, ЕИК: 834052321. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 43: 

 

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. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич  в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, приема 

Годишния финансов отчет и Баланса за 2021 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. 9, ал. 1, т. 7 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич  в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, 

освобождава от отговорност за дейността му през 2021 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 и чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич  в 

търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в 

граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за 

съвместна дейност, разпределя балансовата печалба след данъчно облагане за 2021 г. на 

„Жилфонд-инвест” ЕООД – 50 % за дивидент и 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 2021 година” в срок до 30.09.2022 година. 

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

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 28; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов 

отчет и Баланса за 2021 година на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ ” ЕООД, ЕИК: 

202966915. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 44: 

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. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и реда 

за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич  в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, приема Годишния финансов отчет и Баланса за 2021 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. 9, ал. 1, т. 7 от Наредба за условията и реда 

за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич  в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, освобождава от отговорност за дейността му през 2021 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. 9, ал. 1, т. 4 от 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град 

Добрич  в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 

Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на 

договори за съвместна дейност, „Градски транспорт Добрич” ЕООД не разпределя за 

дивидент балансовата печалба след данъчно облагане. Същата да бъде отнесена във 

фонд „Общи резерви”. 

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

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 24; „ПРОТИВ“ – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Удължаване срока на ликвидация на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация ЕИК: 000840182. 

Освобождаване и назначаване на ликвидатор на дружеството. 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 45: 

(Изм. с решение №47-23 от 25.05.2023 г.) 

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.266, 

ал.2 от Търговския Закон и чл. 9, ал. 1, т. 16 от Наредба за условията и реда за упражняване на 

правата на собственост на Община град Добрич  в търговски дружества с общинско участие в 

капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел 

и сключването на договори за съвместна дейност: 

1. БИЛО: Удължава срока на ликвидация на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация, гр. 

Добрич, с ЕИК 000840182 до 31.12.2022 г. 

(Изм. с решение №47-23 от 25.05.2023 г.) СТАВА: Удължава срока на ликвидация на 

„Комуналефект” ЕООД – в ликвидация, гр. Добрич, с ЕИК:000840182 до 31.12.2023 г. 

2. БИЛО: Освобождава Юзай Рушен Хамди,  като ликвидатор на „Комуналефект” ЕООД – 

в ликвидация, гр. Добрич, с ЕИК 000840182. 

(Изм. с решение №47-23 от 25.05.2023 г.) СТАВА: Задължава ликвидаторът на търговското 

дружество да предприеме последващи законови действия, във връзка с изпълнение на настоящото 

решение.  

3. Назначава за ликвидатор на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация гр. Добрич, с 

ЕИК 000840182 - Красимир Иванов Панайотов и определя месечно възнаграждение до 

завършване на процедурата по ликвидация на дружеството в размер на 350,00 (триста и 

петдесет) лева. 

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да сключи договор с Красимир Иванов 

Панайотов за ликвидатор на дружестовото „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация, гр. Добрич, с 

ЕИК 000840182 и следващи съгласно Закона действия.  

Задължава ликвидаторът на търговското дружество да предприеме последващи законови 

действия, във връзка с изпълнение на настоящото решение.   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 29; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 33/26 април 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 33 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 26 април 2022 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 33 – 46: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 68 от Закона за 

съдебната власт, Общински съвет град Добрич: 

I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели и определя правила за 

провеждането й: 

1. Избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите на 

кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд – Добрич и да проведе изслушване, в 

състав: 

1. Михаел Игнатов – Председател 

2. Велислав Даскалов  

3. Галин Иванов 

4. Кина Драгнева 

5. Милко Пенчев 

6. Нежля Амди-Ганева 

7. Станислав Илиев 

 

2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български 

граждани, които отговарят на следните условия:  

 Възраст от 21 до 68 години; 

 Имат настоящ адрес в Община град Добрич, която попада в рамките на 

съдебния район на Окръжен съд - Добрич; 

 Имат завършено най-малко средно образование; 

 Не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

 Не страдат от психически заболявания; 

 Не са съдебни заседатели в друг съд; 

 Не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват; 

 Не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или 

организация с политически цели; 

 Не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на 

вътрешните работи или в други органи от системата за национална 

сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват. 

 



 

 

3. В срок до 15.06.2022 г. кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд – 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 град Добрич 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. 

 

4. Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване 

изискванията на чл. 68 от ЗСВ  и съставя доклад за протичането му, който се публикува на 

интернет страницата Община град Добрич – сектор Общински съвет и се предоставя на 

Общински съвет град Добрич в 7-дневен срок преди определянето на кандидатите за 

съдебни заседатели. 

 

5. Утвърждава образци на следните документи:  

 Заявление за кандидатстване (Приложение № 1); 

 Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение № 

2); 

 Писмено съгласие (Приложение № 3). 

 

II. Възлага на Председателя на Общински съвет град Добрич да публикува решението 

на интернет страницата на Община град Добрич. 

  

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 27; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 
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Приложение № 1 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ДОБРИЧ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

 

Долуподписаният/та/...................................................................................                                       

(собствено,     бащино,     фамилно ) 

 

притежаващ /а/ лична карта №.......................... издадена от ................................. 

на .................... г., ЕГН .............................................................................................. 

живущ на адрес:......................................................................................................... 

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

тел………………………………………….., e-mail: ……………………………… 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Желая да бъда избран за съдебен заседател за Окръжен съд – Добрич. Прилагам 

документи, с които доказвам съответствието ми с изискванията на чл. 67 от Закона за 

съдебната власт: 

1. Подробна автобиография; 

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

3. Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване; 

4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет град Добрич да се 

обръща за препоръки; 

5. Мотивационно писмо; 

6. Писмено съгласие; 

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3; 

8. 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. 

 

 

 

 

 

град .................................... 

дата: ...................................    Декларатор: 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 
за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ 

 

 

Долуподписаният/та/................................................................................ 

(собствено,     бащино,     фамилно ) 

 

притежаващ/а/ лична карта №........................ издадена от .......................... 

на .................... г., ЕГН .................................................................................... 

живущ на адрес:.............................................................................................. 

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

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм съдебен заседател в друг съд; 

2. Не съм общински съветник от съдебния район, за който 

кандидатствам; 

3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или 

организация с политически цели; 

4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на 

вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, 

намиращи се в съдебния район, за който кандидатствам. 

 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за 

даване на неверни данни. 

 

град .................................... 

дата: ...................................    Декларатор: 

 



 

 

Приложение № 3 
 

 

П И С М Е Н О  С Ъ Г Л А С И Е  

 

 

Долуподписаният/та/..............................................................................................                                       

             (собствено,     бащино,     фамилно ) 

 

притежаващ /а/ лична карта №.......................... издадена от ................................. 

на .................... г., ЕГН .............................................................................................. 

живущ на адрес:......................................................................................................... 

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

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Уведомявам Ви, че съм съгласен/а/ да бъда избран/а/ за СЪДЕБЕН 

ЗАСЕДАТЕЛ при Окръжен съд - Добрич. 

 

 

 

 

 

град .................................... 

дата: ...................................    Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


