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проведено на 31 май 2022 година 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение – частна общинска 

собственост, находящо се на ул. „Агликина поляна“ №19, представляващо имот с 

идентификатор 72624.619.214.9 по КККР на Добрич. 

  

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 1: 

 

 I. 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 

да се учреди безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска 

собственост, представляващ първи етаж от масивна двуетажна сграда с идентификатор 

72624.619.214.9 по КККР на град Добрич с адрес: град Добрич, ул. „Агликина поляна“ 

№19 с площ 172,60 кв. м на Областен съвет на БЧК – Добрич, ЕИК 0007034150189 с 

директор д-р Артюн Еринозов Еринозов, със седалище и адрес на управление град 

Добрич, ул. „Отец Паисий“ №19, за срок от 5 (пет) години, за пункт за раздаване на 

хранителни продукти. 

 Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост №1575/26.07.2001 

година. 

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

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) 

                     (Велка Тонева)  

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

    (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен 

обект в сграда 72624.623.249.1.5 на ул. „Васил Левски“ №7 на Народно читалище 

„Романо дром – 2002“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 2: 

 

 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 самостоятелен обект в сграда 

(СОС) с идентификатор 72624.623.249.1.5 по КККР на град Добрич с площ 351,00 кв. м, 

находящ се на ул. „Васикл Левски“ №7 на Народно читалище „Романо дром – 2002“, 

ЕИК: 124608827, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. „Васил Левски“ 

№7, с председател Юлиян Петров Георгиев, за срок от 10 (десет) години. 

 Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост АОС №3060 от 

05.02.2006 година. 

 

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

  

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска 

собственост на ул. „Ивайло“ №27 на Сдружение „Интеретно в полза на обществото, 

образование, култура и регионално развитие в България и Европа – Добрич Бг“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 3: 

 

 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 година в част ІІ /ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ПРОГРАМАТА/, точка 4 /УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ/, подточка 4.2 /Учредяване 

безвъзмездно право на ползване/, със следния имот: 

 - Квартален клуб, находящ се в част от масивна едноетажна сграда състоящ се от зала и 

склад с обща застроена площ 83,47 кв.м., находящ се на ул. „Ивайло“ №27, за дейност с 

нестопанска цел. 

 

 2. 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 имот – частна общинска собственост – Квартален клуб, 

находящ се в част от масивна едноетажна сграда състоящ се от зала и склад с обща застроена 

площ 83,47 кв.м., находящ се на ул. „Ивайло“ №27 на Сдружение „Интеретно в полза на 

обществото, образование, култура и регионално развитие в България и Европа – Добрич Бг” 

ЕИК: 206737209, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. „Христо Ботев“ №5, вх. 

Г, ет. 4, ап. 10 представлявано от Джеват Хасан Халил, за срок – 1 (една) година, за 

осъществяване дейността на сдружението. 

           Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост АОС №575 от 26.02.1998 година. 

   

           3. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.  

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 28; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 3. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за учредяване на безвъзмездно ползване помещения от „Диагностично-

консултативен център ІІ – Добрич” ЕООД за нуждите на Районна здравноосигурителна 

каса град Добрич. 

 

 

 

 

След обсъжданията, с 2 гласа „ЗА”, 8 гласа „ПРОТИВ” и 21 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно предложение за учредяване на 

безвъзмездно ползване помещения от „Диагностично-консултативен център ІІ – 

Добрич” ЕООД за нуждите на Районна здравноосигурителна каса град Добрич НЕ БЕ 

ПРИЕТА. 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май година 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска 

собственост. 

 

 

 

След обсъжданията, с 3 гласа „ЗА”, 8 гласа „ПРОТИВ” и 18 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно обявяване на имот – публична 

общинска собственост за частна общинска собственост НЕ БЕ ПРИЕТА. 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)           



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на договор №87 от 10.10.2008 г., за предоставяне на концесия върху 

част от имот, публична общинска собственост – част от училищна сграда, представляваща 

съществуваща столова за хранене на СУ „Св. Климент Охридски“, град Добрич.  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 6: 

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

чл. 40, ал. 2, т. 1 от ЗК, чл. 146, ал. 2 от ЗК, чл. 148, ал. 1 и ал. 2 от ЗК, чл. 5, ал. 2, чл. 7, т. 2 и чл. 

22, ал. 1, т. 7 от Договор за предоставяне на концесия №87 от 10.10.2008 г. и в изпълнение на §5, 

ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗК и искане с наш вх. рег. индекс №70-00-1032 от 05.05.2022 г. от 

концесионера „РОЗАЛИ“ ООД, гр. Добрич: 

1. Приема предложение с наш вх. рег. индекс №70-00-1032 от 05.05.2022 г. от 

концесионера „РОЗАЛИ“ ООД, гр. Добрич, представлявано от Костадинка Веселинова Михайлова 

и Ваня Филева Михайлова, за прекратяване по взаимно съгласие на договор №87 от 10.10.2008 г. 

за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: столова за 

хранене на СУ „Св. Климент Охридски“, град Добрич, поради финансови затруднения на 

концесионера. 

2. Прекратява по взаимно съгласие договор №87 от 10.10.2008 г. за предоставяне на 

концесия върху част от имот, публична общинска собственост: столова за хранене на СУ „Св. 

Климент Охридски“, град Добрич, с концесионер „РОЗАЛИ” ООД, със седалище и адрес на 

управление град Добрич, ул. „Дора Габе” 2, ЕИК 124636285, представлявано от Костадинка 

Веселинова Михайлова и Ваня Филева Михайлова, считано от 24.06.2022 г. Да се подготви и 

подпише двустранно споразумение за прекратяване на концесионния договор. 

3. Надвнесената сума за годишното концесионно плащане за четиринадесетата година по 

договор в размер на 1708,62 лв. с ДДС, следва да се върне на концесионера по посочена от него 

сметка. 

Гаранцията в размер на 4 015,00 лв., внесена през 2008 г. по набирателната сметка на 

Община град Добрич да се върне на концесионера по посочена от него сметка. 

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“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО СЕДМА 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 0 гласа „ЗА”, 8 гласа „ПРОТИВ” и 22 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) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.1060 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. 

„Княз Александър Батенберг“ №47, жк „Рилци“. 

 

 

 

След обсъжданията, с 1 глас „ЗА”, 2 гласа „ПРОТИВ” и 23 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 72624.601.1060 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Княз Александър Батенберг“ №47, жк 

„Рилци“ НЕ БЕ ПРИЕТА. 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.41 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Господин Желязков“ №4А, 

жк „Рилци“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 9: 

 

 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: 

 

 - УПИ III-41 в кв. 924, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и 

ЗРП на жк „Рилци“, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град 

Добрич, идентичен с ПИ 72624.601.41 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, засягащо поземления имот е от 05.05.2022 г., целият с площ 1848.00 кв. м, от 

които 343.00 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 Галин Костадинов 

Георгиев, чрез пълномощник Дора Петрова Иванова, съгласно пълномощно с рег. номер 

№1067/12.04.2022 г. за удостоверяване на подписите и рег. номер №1068/12.04.2022 г. за 

удостоверяване на съдържанието от нотариус Мария Веселинова, вписана с рег. номер 

№756 на Нотариалната камара в район на действие – РС Добрич в Поземлен имот с 

идентификатор 72624.601.41 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, 

четири, едно) 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, засягащо 

поземления имот е от 05.05.2022 г., целият с площ 1 848 кв. м, идентичен с УПИ III-41 в 

кв. 924, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП на жк „Рилци“, 

приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, (номер по 

предходен план  49, кв. 1), находящ се на ул. „Господин Желязков“ №4А, чрез продажба 

на частта на Общината, а именно: дворно място с площ 343.00 (триста четиридесет и три) 

кв. м, представляващо 343/1848 (триста четиридесет и три от хиляда осемстотин 



четиридесет и осем) кв. м в идеални части от Поземления имот, актувано с акт за частна 

общинска собственост АОС №4221/18.12.2008 г., вписан под №75, Том II, вх. рег. номер 

№1626/26.01.2009 г. в Служба по вписванията град Добрич, за сумата от 10 560.00 (десет 

хиляди петстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС, или 30.79 лв./кв. м. 

  

 Данъчната оценка на общинската част от имота е 3 449.60 (три хиляди 

четиристотин четиридесет и девет и 0.60) лева. 

 

 3. 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) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ДЕСЕТА 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 34 – 10: 

 
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 следните имоти:  

Поземлен имот с идентификатор 72624.903.6, 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 608.00 кв. м, трайно 

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

земята: Четвърта, номер по предходен план: 2308. 

Поземлен имот с идентификатор 72624.902.122, 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 853.00 кв. 

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

категория на земята: Четвърта, номер по предходен план: 701. 

Поземлен имот с идентификатор 72624.900.40, 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 „Алмалии“, с площ 638.00 кв. м, 

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

категория на земята: Четвърта, номер по предходен план: 2280. 

Поземлен имот с идентификатор 72624.900.42, 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 „Алмалии“, с площ 498.00 кв. м, 

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

категория на земята: Четвърта, номер по предходен план: 2276. 

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 на следните имоти: 

1. Поземлен имот с идентификатор 72624.903.6, 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 608.00 кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на 

трайно ползване: Лозе, категория на земята: Четвърта, номер по предходен план: 

2308, за сумата от 13 984.00 (Тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и четири) 

лева, или 23.00 лв./кв. м. 

   Данъчната оценка на имота е 192.10 (Сто деветдесет и два, и 0.10) лева. 

2. Поземлен имот с идентификатор 72624.902.122, 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 853.00 кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на 

трайно ползване: Лозе, категория на земята: Четвърта, номер по предходен план: 

701, за сумата от 20 330.00 (Двадесет хиляди триста и тридесет) лева, или 23.83 

лв./кв. м. 

   Данъчната оценка на имота е 289.40 (Двеста осемдесет и девет, и 0.40) лева. 

3. Поземлен имот с идентификатор 72624.900.40, 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 „Алмалии“, с площ 

638.00 кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: Лозе, категория на земята: Четвърта, номер по предходен план: 2280, за 

сумата от 13 635.00 (Тринадесет хиляди шестстотин тридесет и пет) лева, или 

21.37 лв./кв. м. 

   Данъчната оценка на имота е 201.50 (Двеста и един, и 0.50) лева. 

4. Поземлен имот с идентификатор 72624.900.42, 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 „Алмалии“, с площ 

498.00 кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: Лозе, категория на земята: Четвърта, номер по предходен план: 2276, за 

сумата от 9 709.00 /Девет хиляди седемстотин и девет/лв., или 19.50 лв./кв. м. 

   Данъчната оценка на имота е 157.30/ Сто петдесет и седем, и 0.30/ 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) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти. 

 

 

 

След обсъжданията, с 19 гласa „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 7 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно предложение за продажба на 

общински жилища – апартаменти НЕ БЕ ПРИЕТА. 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

град Добрич, за ПИ 72624.176.102 по КККР на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 12: 

 

 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 72624.176.102 по КККР на град Добрич, (от територия 

„ДЕРЕТА И СУХОДОЛИЯ” в зона „ТЕРЕНИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ПРОИЗВОДСТВА 

- Пел”), с устройствени показатели: Пл.застр. – 50% - 80%, Кинт ≤2,5 и Пл. озел. – 

20% - 40%. 

 

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

Закона действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии, за ПИ 72624.619.411, за обекти: „Електрозахранване на търговски обект – 

магазин за моторни машини със сервиз и склад в ПИ 72624.301.22, град Добрич“ и 

„Захранващ водопровод за търговски обект – магазин за моторни машини със сервиз и 

склад в ПИ 72624.301.22, град Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 13: 

 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:  

 I. Одобрява техническите задания с приложените предварителни проекти на 

трасета.  

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

ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии за ПИ 72624.619.411, за обекти: „Електрозахранване на търговски обект – 

магазин за моторни машини със сервиз и склад в ПИ 72624.301.22, град Добрич“ и 

„Захранващ водопровод за търговски обект – магазин за моторни машини със сервиз и 

склад в ПИ 72624.301.22, град Добрич“.  

 Да бъде представено становище от РИОСВ – Варна и Агенция „Пътна 

инфраструктура“ – Областно пътно управление – Добрич, при 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“ - 29; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие на „Диагностично-консултативен център – I – Добрич“ ЕООД, ЕИК 

124140855 за закупуване на дълготраен материален актив. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 14: 

 

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

20 във връзка с чл. 18, ал. 2, 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. Дава съгласие „Диагностично-консултативен център – I – Добрич“ ЕООД гр. 

Добрич ЕИК:124140855 да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 

котел за отоплителна инсталация.  

 Обща стойност за закупуването на горепосочения активи е в размер до 60 000 лв. 

без включен ДДС. 

 

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на „Диагностично-

консултативен център – I – Добрич“ ЕООД  последващите, съгласно закона действия. 

           

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

Вярно с оригинала! 

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Определяне на представител на Община град Добрич в комисията за изработване на 

Областна здравна карта.   

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 15: 

 

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

чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения, определя за представител на Община 

град Добрич в комисията за изработване на Областна здравна карта д-р ЕМИЛИЯ БАЕВА 

– заместник-кмет „Хуманитарни дейности“. 

 

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Определяне на представител на Община град Добрич в комисията за изработване на 

Областна аптечна карта. 

  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 16: 

 

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

чл. 227б, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната помощ, определя за 

представител на Община град Добрич в комисията за изработване на Областна аптечна 

карта д-р ЕМИЛИЯ БАЕВА – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“. 

 

 

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2021 

година и Общинска програма за закрила на детето за 2022 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 17: 

 

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

във връзка с чл. 20а, ал. 3 от Закона за закрила на детето: 

 

            1. Приема отчета по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето 

през 2021 година. 

 

           2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2022 година. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:    

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН 

ЦЕНТЪР – I – ДОБРИЧ“ ЕООД, ЕИК: 124140855 за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 18: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 

от Закон за публичните предприятия и чл. 26, ал. 3 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 за 

информация писмения отчет за дейността на „Диагностично-консултативен център – I – 

Добрич” ЕООД за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

 2. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона, действия. 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН 

ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ“ ЕООД, ЕИК: 124140780 за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 19: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закон 

за публичните предприятия и чл. 26, ал. 3 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 за информация 

писмения отчет за дейността на „Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД 

за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

2. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона, действия. 

 

  

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Д-Р П. 

СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ“ ЕООД, ЕИК: 000851111 за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 20: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от 

Закон за публичните предприятия и чл. 26, ал. 3 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 за 

информация писмения отчет за дейността на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – 

Добрич” ЕООД за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

 2. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона, действия. 

 

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК: 834025865 за 

периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 21: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от 

Закон за публичните предприятия и чл. 26, ал. 3 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 за 

информация писмения отчет за дейността на „Столове“ ЕООД за периода 01.01.2022 г. – 

31.03.2022 г. 

 

 2. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона, действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК: 

834052321 за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 22: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от 

Закон за публичните предприятия и чл. 26, ал. 3 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 за 

информация писмения отчет за дейността на „Жилфонд-инвест” ЕООД за периода 

01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

 2. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона, действия. 

 

 
 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ“ ЕООД, 

ЕИК: 202966915 за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 23: 

 

  

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от 

Закон за публичните предприятия и чл. 26, ал. 3 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 за 

информация писмения отчет за дейността на „Градски транспорт Добрич” ЕООД за 

периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

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

   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 27; „ПРОТИВ“ - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 4. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

     (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на 

акционерите на „Добрички Панаир“ АД, ЕИК 834017612. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 24: 

 

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

10 и чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 10, 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 Росица Йорданова – 

Зам.-кмет „ИРЕФ“ да присъства и да гласува на свиканото на 27.06.2022 година и или на 

18.07.2022 година редовно общо събрание на акционерите на „Добрички панаир“ АД 

Добрич по следният начин: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

действия по изпълнение на решението.   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

     (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на 

акционерите на „Център за бизнес и култура“ АД, ЕИК 834023049. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 25: 

 

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

т. 10, т. 11 и чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 16, ал. 1 т. 10, 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 Росица Йорданова – 

Зам.-кмет „ИРЕФ“ да присъства и да гласува на свиканото на 30.06.2022 година и или на 

19.07.2022 година редовно общо събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура“ 

АД Добрич 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“ 

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

действия по изпълнение на решението.. 

   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Създаване на Временна комисия във връзка с развитието на АЕМО „Стария Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 26: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич: 

 

 I.  Създава временна комисия за АЕМО „Стария Добрич” в състав:  

  1. Десислава Трифонова – общински съветник – Председател 

  2. Боян Саркизов – общински съветник 

  3. Детелина Николова – общински съветник 

  4. Иво Пенчев – общински съветник 

  5. арх. Нежля Амди-Ганева – общински съветник 

  6................................... – общинска администрация 

  7................................... – общинска администрация 

  8................................... – общинска администрация 

  9................................... – общинска администрация 

 

 II. Срок и задачи на комисията: 

  1. Да изработи стратегия за развитието на комплекса и да излезе с 

предложение до Общински съвет в срок от 6 месеца. 

   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 34/31 май 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 34 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 31 май 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложения за членове на комисия съгласно Раздел I, т. 4 от „Програма за финансиране 

на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град 

Добрич“ за 2022 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 27: 

 

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

 

 1. Определя следните представители на гражданското общество в комисия, 

съгласно Раздел I, т. 4 от „Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на 

местната общност от бюджета на Община град Добрич“ за 2022 г.: 

- Стефко Георгиев Русев, номиниран от СНЦ „Ротари клуб-Добрич“ 

- Николета Маркова – Ганчева, номинирана от СНЦ „АМАКидс“ гр. Добрич 

- Мариета Диянова Димитрова, номинирана от СНЦ „Граждани+“ гр. Добрич 

 

 2.  Възлага  на  Кмета  на  Община  град  Добрич  да  предприеме  последващи  

съгласно закона действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

    (Йоанна Койчева) 


