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проведено на 20 септември 2022 година 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич” и „Почетен знак на 

Община град Добрич“ 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 1: 

  

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 22 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, удостоява със званието 

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ДОБРИЧ: 

 

1. Проф. д-р Енчо Калчев Събев – специалност „Анестезиология и 

реанимация“, „Хирургия“, главен лекар в продължение на 20 години, ръководейки 

„Хирургично отделение“, дисертация на тема „Едноетажен шев в коремната хирургия“, 

научна степен „Доктор“, „Доцент по хирургия“, дисертация „Доктор на медицинските 

науки“ на тема „Място на проксималната селективна ваготомия при лечение на язвена 

болест“, избран за професор от Академическия съвет на медицински университет гр. 

Варна, над 70 публикации. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 28 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от 

Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за 

контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“, 

както и за динамиката и текущото състояние на техния дълг за полугодието на 2022 

година. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 2: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, 

ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 48 и чл. 49, ал. 1 от 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, приема информация за изпълнението на бюджета на 

общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по чл. 14 от 

Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в 

подсектор „Местно управление”, както и за динамиката и текущото състояние на 

техния дълг, за полугодието на 2022 година, съгласно Приложения от №1 до №14. 

 

 

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:  

     (Гергана Манолова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град 

Добрич за 2022 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 3: 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация: 

1. Приема актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град 

Добрич за 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“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (п) 

  (инж. Нивелин Радичков)  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

   

                                                  (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 

 



Приложение №1  

 

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

№ ОБЕКТ                                                                              
Годишна 

задача 

Актуализа-

ция 

септември 

  І. Собствени  бюджетни  средства 5 022 976 5 093 361 

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

строителен надзор (преходен) 30 721 30 721 

2 Училища 157 370 186 449 

2.1 ПМГ "Иван Вазов" 49 195 49 195 

2.1.1 Компютърна техника 30 577 30 577 

2.1.2 Телевизор 3 000 3 000 

2.1.3 Климатик 4 518 4 518 

2.1.4 Горелка 6 200 6 200 

2.1.5 Рекламни съоръжения 4 900 4 900 

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

2.2.2 Изграждане на ограда - първи етап 35 000 35 000 

2.3 СУ "Димитър Талев" 16 617 11 616 

2.3.1 Компютърна техника 10 000 10 000 

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

бъдещето" 5 001 0 

2.3.3 Телескоп 1 616 1 616 

2.4 СУ "Любен Каравелов" 5 000 5 000 

2.4.1 Климатици 5 000 5 000 

2.5 СУ "Св. Климент Охридски" 37 278 37 278 

2.5.1 Компютърна техника 37 278 37 278 

2.6 ОУ "Христо Ботев" 2 350 2 350 

2.6.1 Климатик 2 350 2 350 

2.7 ОУ "Никола Й. Вапцаров" 4 210 4 210 

2.7.1 Видеонаблюдение 4 210 4 210 

2.8 ОУ "Хан Аспарух" 7 720 7 720 

2.8.1 Компютърна техника 1 600 1 600 

2.8.2 Беседка 6 120 6 120 

2.9 Професионална гимназия по аграрно стопанство 0 30 000 

2.9.1 Стоманен водогреен котел 0 25 000 

2.9.2 Циркулационна помпа за отопление 0 5 000 

2.10 ОУ "Христо Смирненски" 0 4 080 

2.10.1 Рекламни съоръжения 0 4 080 

  Дирекция "Хуманитарни дейности"   460 267 464 406 

3.1 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 131 066 127 100 



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

пълнолетни лица с увреждания"  3 960 3 960 

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

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

увреждания" 80 000 80 000 

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

гранитогрес за  "Комплекс за социални услуги" 9 960 9 960 

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

увреждания" 1 561 1 561 

3.1.6 Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност "Дневен 

център за деца с увреждания" 1 965 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 4 740 

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

помощ" 2 000 2 000 

3.1.9 Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност "Център за 

обществена подкрепа 2" 1 580 1 580 

3.1.10 Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност "Защитено 

жилище" 1 200 1 200 

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

3.1.12 Доставка и монтаж на 1 бр. отоплителен котел за КП "Димят" 3 000 3 000 

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

патронаж" 6 000 0 

3.1.14 Механична общообменна вентилация в перално помещение на "Дом за 

стари хора" 10 780 10 780 

3.1.15 

Вертикализатор за деца и възрастни с увреждания по проект "Подобряване 

условията на живот на деца и младежи с увреждания от "Комплекс за 

социални услуги град Добрич " 0 2 034 

3.2 Функция "Здравеопазване" 329 201 337 306 

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

3.2.2 Основен ремонт на сградата на детска ясла №5 (преходен) 76 381 83 110 

3.2.3 Основен ремонт на сградата на детска ясла №6 (преходен) 30 006 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 1 200 

3.2.5 Доставка на 4 бр. компютърни конфигурации 7 200 7 200 

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

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

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



3.2.9 Доставка и монтаж на омекотителна станция за котелна инсталация на ДЯ 

№5 3 360 3 360 

3.2.10 Електрически табла за "Детска млечна кухня" 10 000 11 376 

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 5 940 

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

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

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

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

3.2.16 Изграждане на видеонаблюдение в ДЯ №6 3 000 3 000 

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

наркотичните вещества"  2 000 2 000 

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

3.2.19 Автомобил за нуждите на Детска млечна кухня 49 800 49 800 

4 Детски градини 542 374 547 960 

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

4.2 Електрическа пекарна - ДГ №12 2 254 2 254 

4.3 Климатик - ДГ№27 4 000 4 000 

4.4 Хладилен шкаф - ДГ №27 3 516 3 516 

4.5 Изграждане на ограда ДГ №17 61 000 61 000 

4.6 Изграждане на ограда ДГ №23 46 200 46 200 

4.7 Изграждане на ограда ДГ №25 55 300 55 300 

4.8 Изграждане на ограда ДГ №27 91 000 91 000 

4.9 Комбинирани детски съоръжения - ДГ №23 5 376 5 376 

4.10 Предпазна ограда пред кухненски блок - ДГ №8 1 300 1 300 

4.11 Комбинирано детско съоръжение - ДГ №25 3 346 3 346 

4.12 Комбинирано детско съоръжение - ДГ №32 1 430 1 430 

4.13 Изграждане на нова сграда за Детска градина №10 „Слънчице“ 223 663 223 663 

4.14 
Изработване на инв. проект във фаза „Технически проект“ за изграждане 

на нова сграда за ДГ №12 „Щурче“ 42 000 42 000 

4.15 Електрическа фурна за ДГ №8  0 5 586 

5 Регионален исторически музей - Добрич 5 000 11 000 

5.1 Закупуване на автомобил  5 000 5 000 

5.2 Климатици за Дом-паметник "Йордан Йовков" - 2 броя 0 6 000 

6 Регионална библиотека "Дора Габе" 14 400 31 681 

6.1 Компютърна техника 5 157 6 686 

6.2 
Старо название  - Закупуване на телевизор за презентации Ново название 

- Закупуване на телевизори за презентации 2 броя 2 200 4 899 

6.3 Система за видеонаблюдение 1 200 1 200 



6.4 Изработка на нов уеб сайт 5 000 5 000 

6.5 Независимо енергийно захранване - UPS 843 843 

6.6 Видеокамера 0 2 199 

6.7 Фотоапарат 0 1 979 

6.8 Програмни продукти 0 8 875 

7 ОП "Комуналстрой" 318 776 318 776 

7.1 Хидравличен полирграйфер с ротация за стрелкови кран 19 000 19 000 

7.2 Машина за запълване на фуги (преходен) 7 600 7 600 

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

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

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

7.6 Програмни продукти за GPS система за мониторинг на автопарка и 

Скадова програма  2 400 2 400 

7.7 Мини челен товарач с прикачен инвентар (вили, кофи, снегоринно гребло и 

четка) 157 992 157 992 

7.8 Хидравличен чук с присъединителна плоча за багер 21 000 21 000 

7.9 Видеонаблюдение на "Площадка за разделно събиране на отпадъци от 

домакинствата" 2 400 2 400 

8 ОП "Устойчиви дейности и проекти" 117 800 122 500 

8.1 Тракторна косачка и косачка за неравни терени 34 300 34 300 

8.2 Дробилка за клони 35 950 35 950 

8.3 Пънорез 28 600 28 600 

8.4 Моторни коси - 8 броя. 14 150 14 150 

8.5 Машина за унищожаване на плевели 0 0 

8.6 Цистерна за камион 0 0 

8.7 Моторни метли - 4 броя 4 800 4 800 

8.8 Честотен инвертор за помпа в градски парк "Свети Георги" 0 4 700 

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

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

природата и животните" (преходен) 52 168 52 168 

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

9.3 Основен ремонт на покрив  и подови настилки на боксове за кучета на 

територията на ОПБЖ 100 000 100 000 

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

9.5 Климатик 2 500 2 500 

9.6 Електропастир  2 000 2 000 

9.7 Подмяна на помпа за голямо езеро 3 000 3 000 

9.8 Моторна косачка с дълго рамо 1 600 1 600 

9.9 Автоматизация на съществуващ портал 2 000 2 000 

9.10 Газов котел за отопление 3 000 3 000 

10 ОП "Обреден дом"  258 400 58 400 



10.1 Разширение на Гробищен парк  - закупуване на земя 50 000 50 000 

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

10.3 Изграждане на ограда - Гробищен парк  100 000 0 

10.4 Изграждане на алеи - Гробищен парк  100 000 0 

11 Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 15 662 15 662 

11.1 Компютърна техника 8 814 8 814 

11.2 Климатици 5 348 5 348 

11.3 Заседателна маса 1 500 1 500 

12 Компютърна техника за районни полицейски инспектори 9 000 9 000 

13 Документален скенер за "Военен отдел" 780 780 

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 1 011 106 

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

парк "Свети Георги" (преходен) 3 085 30 000 

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

Списаревски" (преходен) 24 600 24 600 

17 Реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна мрежа, кв. 

Рилци, гр. Добрич - I етап (ПМС 376 от 05.11.2021 г.) (преходен) 1 047 763 904 810 

18 
Инженеринг – аварийно изместване на битова канализация в Градски парк 

„Свети Георги“ УПИ IX кв. 1  от местност „Пратера“ до ПИ 72624.621.215 

гр. Добрич 7 500 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 4 800 

20 
Изготвяне на инвестиционeн проект за ново улично кръстовище при 

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

21 Упражняване на строителен и авторски надзор за обект - жилищен блок 

"Добрич" (преходен) 20 271 20 271 

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

23 Товарен автомобил за "Домашен социален патронаж" (ПМС 326 от 

12.10.2021 г.) (преходен) 64 000 64 000 

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

326 от 12.10.2021 г.) (преходен) 82 000 82 000 

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

(преходен) 69 000 69 000 

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 50 000 

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

монтаж на фотоволтаична система до 75 kw 140 000 140 000 



28  Рекламно информационни елементи (афишарки) 35 000 35 000 

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

автоматична телефонна централа за нуждите на Община град Добрич 

30 000 30 000 

30 Доставка на един нов автомобил за нуждите на Община град Добрич 
45 000 0 

31 
Доставка и монтаж на колонна климатична система за Голяма заседателна 

зала за провеждане на сесии на Общински съвет град Добрич 

15 000 15 000 

32 Сървър за за нуждите на общинска администрация  12 000 12 000 

33 Документни скенери за ЦУИ - 2 бр 3 120 3 120 

34 Цветна МФУ копирна машина за Копирен център 4 000 4 000 

35 МФУ устройство монохромно за МДТ - 1 бр 4 680 4 680 

36 Рутери за уеб услуги  3 600 3 600 

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

38 Програмен продукт "Сиела" 2 304 2 304 

39 
Климатична система за сървърно помещение на Община град Добрич 2 399 2 495 

40 

Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по 

време на строителството за обект: „Основен ремонт и изграждане на 

достъпна среда за хора с увреждания на спортна зала „Добротица“ в град 

Добрич 34 800 34 800 

41 
Техника за видеонаблюдение за изграждане и допълване на 

съществуващата система за видеонаблюдение 29 930 29 930 

42 ОП "Паркинги и гаражи" 0 2 596 

42.1 Компютърна техника 0 2 596 

43 Присъединяване към електроразпределителната мрежа на жилищна сграда 

в УПИ II, кв. 12 по плана на ЦГЧ – ЖБ „Добрич“ 0 57 568 

44 Компютърна техника за общинска администрация 0 840 

45 Климатик за спортен клуб по шахмат 0 3 300 

46 
Изграждане на детска площадка по ул. "Хан Аспарух" между бл. 20 и 22 0 30 000 

47 Изграждане на детска площадка в ЖК "Добротица" до бл. 34 0 32 000 

48 
Изграждане на детска площадка в кв. "Рилци" (южната част на парка) 0 35 000 

49 Изграждане на детска площадка за обучение по безопасност на движение 

по пътищата в ДГ 25 0 60 238 

50 Основен ремонт на ул. Екзарх Антим I 0 143 000 

  II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2022 г. 299 208 623 508 

1 
Реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна мрежа, кв. 

Рилци, гр. Добрич - I етап 299 208 442 161 

2 Изграждане на алеи - Гробищен парк  0 99 987 

3 Изграждане на ограда - Гробищен парк  0 81 360 



  III. Проекти 6 315 079 6 315 079 

1 
Развитие на интегрирана система на градския транспорт на 

Добрич, договор № BG16RFOP001-1.011-0007 (преходен)  2 318 993 2 318 993 

2 
Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства, рег. 

№BG16RFOP001-1.011-0008 (преходен)  163 280 163 280 

3 
Обновяване на културна инфраструктура - зала „Добрич” договор 

№BG16RFOP001-1.011-0009 (преходен)  1 765 894 1 765 894 

4 Обновяване на културна инфраструктура - огледална зала „Нели Божкова” 

договор № BG16RFOP001-1.011-0010 1 610 669 1 610 669 

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

6 Областен информационен център – Добрич 2022-2023 договор 

№BG05SFOP001-4.007-0004-C01 5 000 5 000 

7 Проект "Патронажна грижа+" 40 000 40 000 

8 
Къща многофукционална за деца със СОП (специални образователни 

потребности) за ДГ №25 - Проект "Подкрепа за приобщаващо 

образование" 2 950 2 950 

9 
Овощарски трактор за Професионална гимназия по аграрно стопанство по 

Проект "Подкрепа за дуална система обучение" 24 000 24 000 

10 
Програма Еразъм +,  фотоапарат и камера за СУ "Димитър Талев" 4 500 4 500 

  IV. Дългосрочен дълг 9 987 347 9 987 347 

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

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

3 Основен ремонт на ул. Каменица   (преходен) 523 339 523 339 

4 Основен ремонт на ул. Бойчо Огнянов   (преходен) 350 858 350 858 

5 Основен ремонт на ул. Хан Крум 140 000 140 000 

6 Основен ремонт на ул. Цар Шишман 80 000 80 000 

7 Основен ремонт на ул. Тимок 75 000 75 000 

8 Основен ремонт на ул. Екзарх Антим I 80 000 0 

9 Основен ремонт на пл. Цар Борис III 60 000 60 000 

10 Основен ремонт на ул. Руен 45 000 45 000 

11 Основен ремонт на ул. Райко Даскалов 80 000 80 000 

12 Основен ремонт на ул. Радецки 40 000 40 000 

13 Основен ремонт на ул. Люлин  70 000 70 000 

14 Основен ремонт на ул. Младост 75 000 75 000 

15 Основен ремонт на ул. Брацигово 100 000 100 000 

16 Основен ремонт на ул. Капитан Андреев 90 000 90 000 

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

18 Основен ремонт на ул. Райко Цончев 95 000 95 000 

19 Основен ремонт на ул. Ален Мак 70 000 70 000 

20 Основен ремонт на ул. Бачо Киро 265 000 265 000 

21 Основен ремонт на ул. Янтра 27 000 27 000 

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

23 Основен ремонт на ул. Ерма 60 000 60 000 

24 Основен ремонт на ул. Суха река 370 000 370 000 



25 Основен ремонт на ул. Росица 550 000 550 000 

26 Основен ремонт на ул. Вардар 600 000 600 000 

27 Основен ремонт на ул. Гривица 80 000 80 000 

28 Основен ремонт на ул. Ясна поляна 370 000 370 000 

29 Основен ремонт на ул. Теменуга 65 000 65 000 

30  Основен ремонт на ул. Тополите 100 000 100 000 

31 Основен ремонт на ул. Орфей 400 000 400 000 

32 Основен ремонт на ул. Горски извор 85 000 85 000 

33 Основен ремонт на ул. Надежда 110 000 110 000 

34 Основен ремонт на ул. Емона 270 000 270 000 

35 Основен ремонт на ул. Ружа 100 000 100 000 

36 Основен ремонт на ул. Цар Освободител 400 000 400 000 

37 Основен ремонт на ул. Първомайска 95 000 95 000 

38 Основен ремонт на ул. Тунджа 125 000 125 000 

39 Основен ремонт на ул. Арда 120 000 120 000 

40 Основен ремонт на ул. Ивайло 75 000 75 000 

41 Основен ремонт на ул. Войнишка 530 752 530 752 

42 Основен ремонт на ул. Железничарска 95 000 95 000 

43 Основен ремонт на ул. Любимец 25 000 25 000 

44 Основен ремонт на ул. Драва 70 000 70 000 

45 Основен ремонт на ул. Силистра 160 000 160 000 

46 Основен ремонт на ул. Крайовски договор 140 000 140 000 

47 Основен ремонт на ул. Пробуда 25 000 25 000 

48 Основен ремонт на ул. Хан Тервел 287 000 287 000 

49 Основен ремонт на ул. Армейска  270 000 270 000 

50 Основен ремонт на ул. Катюша  75 000 75 000 

51 Основен ремонт на ул. Велико Търново 200 000 200 000 

52 Основен ремонт на ул. Оборище 141 000 141 000 

53 Основен ремонт на ул. Ген. Столетов 200 000 200 000 

54 Основен ремонт на ул. Вежен 75 000 75 000 

55 Основен ремонт на ул. Загоре 200 000 200 000 

56 Основен ремонт на ул. Димитър Списаревски 65 000 65 000 

57 Основен ремонт на ул. Кубрат 75 000 75 000 

58 Основен ремонт на ул. Бузлуджа 75 000 75 000 

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

60 Основен ремонт на ул. Ал. Кръстев 80 000 80 000 

61 Основен ремонт на ул. Трети път 80 000 160 000 

  ОБЩО: 21 624 610 22 019 295 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 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. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 4: 

 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за 

нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс: 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба 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, както следва: 

  § 1. В чл. 11 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така:  

„ (1) Управлението и контролът на общинските еднолични търговски дружества се 

възлагат с договори за управление и контрол след провеждането на конкурс и по 

решение на Общински съвет. Договорите се сключват  чрез Кмета на общината, 

упълномощен за това от Общинския съвет, с управителния, съответно контролния 

орган на дружеството. Договорът се сключва  съгласно одобрен образец - Приложение 

№ 7 от настоящата Наредба, за срок от пет години.” 

 

2. Алинея 2 се изменя така:  

„(2) Управлението и контролът на общинските еднолични търговски дружества – 

лечебни заведения се възлагат с договори за управление и контрол след провеждането 

на конкурс и по решение на Общински съвет. Договорите се сключват  чрез Кмета на 

общината, упълномощен за това от Общинския съвет, с управителния, съответно 

контролния орган на дружеството. Договорът се сключва  съгласно одобрен образец - 

Приложение № 8 от настоящата Наредба за срок от три години, а считано от 

01.01.2024г. за срок от пет години.”  

 

3. Алинея 3 се отменя.  



§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения: 

„Чл. 12. Договорът за управление и контрол на общинско еднолично търговско 

дружество с ограничена отговорност се сключва въз основа на конкурс, проведен по 

реда и условията на тази Наредба или по решение на Общински съвет за пряк избор, 

когато се налага назначаването на временен управител при предсрочно прекратяване на 

сключения договор в случаите по чл.13, ал.4.” 

 

§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения: 

1. В алинея 2:  

а) Точка 15  се отменя. 

2. В алинея 3:  

а) В основния текст след думата „се прекратяват” се добавя „предсрочно”. 

б) В точка 5  след думите „несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, 

ал. 2” се добавя „от Закона за публичните предприятия”. 

3. Алинея 4 се изменя така:  

„(4) В случай на предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление и 

контрол по ал. 2 и ал.3, Общински съвет може временно, до провеждане на конкурс, но 

за срок не по-дълъг от 6 месеца, да избере нов управител, контрольор, директор/член на 

съвета на директорите  без провеждане на конкурсна процедура.” 

§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения: 

1. Създава се нова алинея 3 със следния текст:  

„(3) Извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи на 

стойност по-голяма от 10 000 лв. и учредяването на вещни права върху недвижими 

имоти, собственост общинско лечебно заведение – еднолично търговско дружество, 

както и на търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, 

се извършва след разрешение от Общински съвет, съответно от Съвета на директорите 

на дружеството.” 

 

§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения: 

2. Алинея 4 се изменя така:  

„(4) Управлението на еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на 

конкурс по ред и условия, утвърдени от Общинския съвет /Приложение №1 и 

Приложение № 2/, неразделна част от настоящата Наредба.” 

 

3. Алинея 6 се допълва така:  

„ (6) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага, когато Общински съвет назначава временен 

управител, временен директор/съвет на директорите или надзорен съвет до провеждане 

на конкурс в случаите по чл.13, ал.2 и ал.3 от Наредбата на предсрочно прекратяване на 

договора за възлагане на управлението и контрола на дружеството с член на негов 

едноличен или колективен орган на управление.”  

 

 

 



4. Алинея 8 се изменя така:  

„(8) Месечното възнаграждение на управителя на общинско еднолично търговско 

дружество се определя чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за 

отчетното тримесечие по Системата от показатели за определяне възнаграждението 

на управителите, обективирана в   Приложение № 1 към раздел V, т. 5.1 от Договора за 

управление и определената стойност на една бална единица, с изключение на 

първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в 

размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец.  

 

5. Алинея 9 се изменя така:  

„(9) Месечното възнаграждение на управителя на общинско еднолично търговско 

дружество с ограничена отговорност – лечебно заведение се определя чрез бална 

оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по Системата 

от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в   

Приложение № 2 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление и определената 

стойност на една бална единица, с изключение на първоначалното тримесечно 

възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални 

работни заплати за страната на месец.  

 

6. Създават се нови алинеи 10 и 11:  

„(10) Управителите на общински еднолични търговски дружества с ограничена 

отговорност, получават възнаграждение, определено при стойност на една бална 

единица, равна на 500 лева. Управителите на общински еднолични търговски 

дружества с ограничена отговорност - лечебни заведения получават възнаграждение, 

определено при стойност на една бална единица, равна на 600 лева. При промяна на 

минималната работна заплата за страната, стойността на балната единица се променя с 

процента на увеличение на МРЗ.” 

„(11) След приключване на всяко тримесечие в зависимост от постигнатите през него 

стойности на показателите и критериите по Приложение № 1 или Приложение № 2 към 

раздел V, т. 5.1 от Договора, се изчислява балната оценка и се преизчисляват месечните 

възнаграждения за отчетното тримесечие. Преизчислените възнаграждения се 

начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното 

тримесечие. През първите два месеца на тримесечието управителя получава авансово 

месечно възнаграждение въз основа на балната оценка за предходното тримесечие. ” 

§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения: 

1. В алинея 1:  

а) Точка 5  се допълва: 

„ т.5. размерът на паричната гаранция, но не по-малко от 3-месечното им брутно 

възнаграждение, която членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и 

управителния съвет дават за своето управление;” 

 

§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения: 

1. В алинея 3: 

а) Основния текст се изменя така:  



„(3) Органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие 

в капитала в срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, 

представят на Общински съвет и на Кмета писмен отчет за дейността си, който съдържа 

най-малко следната информация: ” 

 

§ 8. Приложение № 1 с Образци № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и Приложение № 1 към раздел V, 

т.5.1 от Договора към Наредба 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,  се отменят. 

§ 9. Създават се нови ПРИЛОЖЕНИЯ  към Наредба 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, както 

следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ  

към 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 

 
                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

У С Л О В И Я 

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИ 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ  

 

 

 Конкурсът се провежда в съответствие с изискванията на ЗМСМА, Търговския 

закон, Закона за публичните предприятия и Приложение № 2 към настоящата наредба. 

1. Право на участие има всеки кандидат, който отговаря на условията за 

провеждане на конкурса, описани в обявата по т. 2.6 от Приложение № 2. 

2. Кандидатите предоставят задължително следните документи в съответствие 

с изискванията, посочени в обявата: 

 заявление; 

 мотивационно писмо; 

 автобиография; 

 копие от диплома за завършено висше образование, заверено за вярност 

от кандидата, 

 копие от документ, удостоверяващ придобит професионален опит 

(трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка  и др.); 

 декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска 

дейност; 

 декларация по чл.20, ал.1 от Закона за публичните предприятия за 

липсата на обстоятелствата по т.2.2 от Приложение № 2. 

2.1.  Установяването на обстоятелствата относно съдимостта на лицата се 

извършва служебно от служител на общината. 

3. Конкурсът се провежда в три етапа: Допустимост по документи; Изготвяне 

на бизнес програма и оценка от комисията; Събеседване с кандидатите.  

4. Първия етап е допустимост по документи, което включва: проверка на 

допустимостта на кандидатите съгласно т. 10 на Приложение № 2. 

5. След проверката на допустимостта на кандидатите съгласно т.10 от 

Приложение № 2, кандидатите се уведомяват от Комисията за резултата от 

първия етап и допуснатите кандидати получават: 

 Удостоверение ( Приложение № 3 от Наредбата) за предоставена 

възможност да посещават дружеството във връзка с подготовката си 

за конкурса; 

 Копие от Приложение № 2 към Наредбата 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.  

 Копие на проектодоговора за възлагане на управлението – 

Приложение № 7 или Приложение № 8. 

Горепосочените документи се получават от служител на общината, член на 

Комисията за избор на управител.  

6. На втори етап всеки от кандидатите изготвя бизнес програма за периода на 

действие на договора за управление. Бизнес програмата за управление следва 

да съдържа: І. Кратка анотация; ІІ. Анализ на бизнеса (характеристика на 

сектора, SWOT анализ, продукти и услуги, пазарни позиции); ІІІ. Мисия и 

стратегия; ІV. Маркетингов план (характеристика на пазара, тенденции в 

развитието, конкуренти, продажби и пазарен дял, ценова политика, промоция 

и реклама, външни влияния, бюджет на маркетинга); V. Инвестиционен 

план; VІ. Организация и управление (организационна и производствена 

структура, организация на работа, мотивация и стимулиране, бюджет за 

разходите); VІІ. Финансов план; VІІІ. Времеви график за осъществяване на 

бизнес програмата; ІХ. Заключение.”   

 Кандидатът има права да посещава дружеството, за чието управление 

кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа на ден. В рамките 

на тези посещения трябва да му бъде осигурен достъп до работните помещения, 

организационната структура и финансовите отчети на дружеството.   

7. Кандидатът, който не е представил бизнес програма се отстранява от 

конкурса. 

8. Събеседването с кандидатите се провежда в двумесечен срок от датата на 

уведомлението по т. 13 от Приложение № 2.  

9. Събеседването включва въпроси: 

 за личните планове за професионално развитие;  

 по бизнес плана (програмата за управление) на кандидата;  

 по търговско, гражданско и трудово законодателство, 

регламентиращи дейностите по управлението на търговското 

дружество;  

 по спецификата на отрасъла, в който попада търговското дружество;  

 за спецификата на пазара; 

 свързани с мениджърския опит и управленски умения на кандидата. 

10. Класирането на кандидатите се извършва на база обобщените резултати от 

всички етапи на конкурса. При обобщаване на резултатите се използва карта 

– Приложение № 6. 

11. Комисията съставя протокол за класирането на кандидатите и го предоставя 

на Кмета на общината, който с докладна записка го внася в Общински съвет 

Добрич за вземане на решение. 

12. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да сключи с избрания 

кандидат Договор за възлагане на управлението на търговско дружество – 

Приложение № 7 или № 8, в 14 – дневен срок от влизане в сила на решението 

на Общински съвет. 

13. Възлагането на управлението се вписва в търговския регистър по реда на 

Търговския закон. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО 

УЧАСТИЕ 

 

 

1. Конкурсът за избор на управители на търговските дружества се провежда на 

три етапа: 

- Проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания. 

- Представяне от кандидатите на бизнес програма на търговското дружество за 

целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и 

стратегията за развитие на дружеството. 

- Събеседване с кандидатите. 

2.1. Процедурата за провеждане на конкурсите за възлагане на управлението на 

еднолични търговски дружества с общинско участие се открива с решение на 

Общински съвет Добрич, което съдържа: 

 - Предмета на конкурса. 

 - Минимални и специфични изисквания към кандидатите. 

 - Необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени. 

   - Критериите за оценка на бизнес програмите на кандидатите. 

2.2. Минималните изисквания към кандидатите са: да имат завършено висше 

образование; да имат най – малко 5 години професионален опит, съответстващ на 

спецификата на осъществяваните от публичното предприятие дейности; да не са 

поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ 

характер; да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; да не са обявени 

в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в 

търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени 

кредитори; не са били член на управителен или контролен орган на дружество, 

съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години 

преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; да не са 

съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по 

съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен 

включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на 

същото публично предприятие; да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 

1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет, кмет, зам.-кмет или 

секретар на община; да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; да не 

са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена 

отговорност; да не са управител или член на изпълнителен или контролен орган на 

друго публично предприятие; да отговарят на други изисквания, предвидени в устава 

на дружеството. Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудов договор или по 

служебно правоотношение. 

2.2.1. Специфични изисквания към кандидатите за управители на общински 

търговски дружества – лечебни заведения: да притежават образователно-

квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, с 

придобита специалност, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с 



образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с 

придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за 

повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта 

на здравния мениджмънт; имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, 

съответно лекар по дентална медицина, или икономист. 

2.3. Необходимите документи за участие в конкурса са: заявление; 

мотивационно писмо; автобиография; копие от диплома за завършено висше 

образование, заверено за вярност от кандидата; документ, удостоверяващ придобит 

професионален опит (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка  и др.); 

декларация по чл.20, ал.1 от Закона за публичните предприятия за липсата на 

обстоятелствата по т.2.2; декларация че кандидатът не е лишен от правото да 

упражнява търговска дейност. 

2.4. Критериите за оценка на бизнес програмите на кандидатите са: степен на 

реална приложимост на бизнес-програмата; съответствие на бизнес програмата с 

целите на бизнес задачата на дружеството; съответствие на бизнес програмата с 

нормативната уредба. 

2.5. С решението по т. 2.1., Общинският съвет определя комисия за 

организиране и провеждане на конкурса и определя нейния председател. В състава на 

комисията се включват и изявени специалисти в областта на предмета на дейност на 

дружеството. 

2.6. В 7-дневен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет, Кметът 

на общината публикува обява за конкурса в един местен вестник и на официалната 

Интернет страница на общината. 

3. Въз основа на решението на Общински съвет за откриване на конкурса,  

Кметът издава заповед, в която определя поименния състав на комисията, минималните 

и специфичните изисквания за заемане на длъжността, условията на конкурса, 

необходимите документи, мястото и сроковете за подаването им.  

4. Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в 15 дневен 

срок след публикуване на обявата, в Деловодството на Община град Добрич. 

5. Заседанията на комисията по конкурса са редовни, ако присъстват най – малко 

две трети от нейният състав. 

6. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от броя 

на присъстващите членове. 

7. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите 

решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. 

8. Преди започване на работа, председателят и членовете на комисията 

подписват декларация за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във 

връзка с конкурса. 

9. Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се 

подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и 

дружеството за което кандидатства и се завеждат в специален регистър по реда на 

тяхното постъпване. За всяко постъпило заявление се издава входящ номер на подателя 

му, датата и часът на приемането му. 

10. След изтичането на срока за подаване на заявленията за участие, комисията 

разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички 

необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и 

специфичните изисквания, определени в решението на Общинския съвет. В случай, че 

комисията констатира, че не са представени всички необходими документи или 

представените такива са нередовни, уведомява писмено на посочен от тях адрес или по 



електронна поща лицата и дава възможност в тридневен срок от получаване на 

уведомлението да отстранят нередовностите.  

11. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички 

необходими документи, включително в допълнително предоставения срок, или 

представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени 

в решението на Общинския съвет.  

12. Комисията съставя протокол относно това, кои кандидати са допуснати до 

участие в конкурса.  

13. В срок от 3 работни дни от датата на изготвяне на протокола по т.12, 

комисията уведомява писмено допуснатите до участие в конкурса кандидати. В 

уведомлението се посочват етапите и конкретните срокове за провеждане на конкурса. 

Кандидатите получават Удостоверение за предоставена възможност да посещават 

дружеството във връзка с подготовката си за следващите етапи от конкурса – 

Приложение № 3. 

14. Допуснатите кандидати след първия етап изготвят бизнес програма за срока 

на управление в 20-дневен срок след уведомлението по т.14 и я представят в три 

екземпляра, поставени в един запечатан плик в деловодството на общината. Бизнес 

програмата за управление следва да съдържа: І. Кратка анотация; ІІ. Анализ на бизнеса 

(характеристика на сектора, SWOT анализ, продукти и услуги, пазарни позиции); ІІІ. 

Мисия и стратегия; ІV. Маркетингов план (характеристика на пазара, тенденции в 

развитието, конкуренти, продажби и пазарен дял, ценова политика, промоция и 

реклама, външни влияния, бюджет на маркетинга); V. Инвестиционен план; VІ. 

Организация и управление (организационна и производствена структура, организация 

на работа, мотивация и стимулиране, бюджет за разходите); VІІ. Финансов план; VІІІ. 

Времеви график за осъществяване на бизнес програмата; ІХ. Заключение. При оценка 

на бизнес програмите на кандидатите, членовете на Комисията попълват карта за 

оценка – Приложение № 6. След провеждане на трети етап – събеседване, членовете на 

Комисията попълват карта за оценка -Приложение № 5.  

15. В срок от 3 работни дни, считано от деня, следващ датата, на която е 

приключило събеседването, Комисията съставя протокол за класиране на кандидатите 

съгласно техния общ бал и го представя на Кмета на общината. 

16. Кметът на общината внася в Общински съвет мотивирано предложение за 

избор на управител на търговско дружество. 

17. Общинският съвет на първото си заседание след провеждане на конкурса 

взема решение за избор на управител на общинско еднолично дружество с ограничена 

отговорност, съответно членове на съвета на директорите на общинското еднолично 

акционерно дружество. 

18. Общинският съвет има право да отхвърли всички кандидати, класирани от 

комисията за номиниране, като посочи съответните мотиви за това, и да започне нова 

процедура за номиниране. 

19.  Общинският съвет упълномощава Кмета в двуседмичен срок от влизане в 

сила на решението на Общинския съвет по т.19 да сключи договор за възлагане на 

управлението на съответното еднолично търговско дружество с общинско имущество – 

Приложение № 7 или Приложение № 8  и след представена Декларация за наличие на 

предпоставките по т.2.2. 

20. При отказ избрания кандидат да сключи договор, Общински съвет взима 

решение  да се сключи договор с класирания на второ място и така до изчерпване на 

първите трима кандидати. 

21. Възлагането на управлението се вписва в търговския регистър по реда, 

предвиден в Закона за търговския регистър. 



                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 
 

О Б Щ И Н А   Г Р А Д   Д О Б Р И Ч 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

 

№ ………… / …………… г. 

 

 Настоящото удостоверение се издава на …………………………… 

………………………………………………….., Л. К. № ………………………….     

В  уверение  на  това,  че  същият  е  подал  документи  за участие в конкурса за 

възлагане  на управлението  на:............................................................................. 

…………………………………………………………………………... .гр. Добрич 

и има право да посещава дружеството в продължение на 3 / три / работни дни по 8 часа 

дневно. В рамките на тези посещения трябва да му бъде осигурен достъп до работните 

помещения, организационната структура и финансовите отчети на дружеството.  

                                                               

Служител на Общината   

Член на Комисията за избор на управител    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 

 

К А Р Т А 

 

за оценка на бизнес план на кандидат 

............................................................................................., участник в конкурса за 

управител на .................................................................................................... 

Моля, отбележете вашата оценка по възходящата скала от 1 до 6 (от много неподходящ 

до много подходящ) със знак “Х” в съответното поле като имате предвид описанието на 

показателите представено по-долу. 

 

 

№ Показатели Оценка 

  1 2 3 4 5 6  

1. Съответствие на формулираните цели и задачи с 

вида на търговското дружество и предмета му на 

дейност; 

       

2. Анализ на демографски и финансово-

икономически показатели; 
       

3. Съответствие на разработената бизнес програма с 

обективното състояние на търговското дружество; 
       

4. Логическа структура на разработката;        

5. Наличие на измерими показатели за икономическо 

развитие след реализиране на програмата. 

       

 Средна оценка  

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 
 

К А Р Т А 

 

за оценка на събеседване с кандидат 

............................................................................................., участник в конкурса за 

управител на .................................................................................................... 

 

Моля, отбележете вашата оценка по възходящата скала от 1 до 6 (от много неподходящ 

до много подходящ) със знак “Х” в съответното поле като имате предвид описанието на 

показателите представено по-долу. 

 

 

 

 

№ Показатели Оценка 

  1 2 3 4 5 6  

1. Обосновано представяне на приоритетите и задачите 

на търговското дружество; 
       

2. Степен на познаване на нормативната уредба;        

3. Способност да се планират и взимат управленски 

решения; 
       

4. Административни умения, професионални и делови 

качества; 
       

5. Комуникативни способности и организационни 

способности; 
       

6. Способност за обективни преценки и представяне на 

адекватно разрешение на конкретен проблем. 
       

 Средна оценка  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 
 

К А Р Т А 

 

За обобщена оценка на резултатите на 
............................................................................................., участник в конкурса за 

управител на .................................................................................................... 

 

Етап Средни оценки на членовете на комисията 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Бизнес програма  

 

      

2. Събеседване  

 

      

Сума (т.1 + т.2)        

Общ бал на кандидата 

  

 

 

Забележка: Общия бал на кандидата се изчислява, като сумата (т.1 + т.2) се раздели на 

броя на членовете на комисията. 

 

 

 

Дата: 

 

 

КОМИСИЯ  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

  

  

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

  
 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 
 

 

Д О Г О В О Р 

 

за възлагане на управление на ЕООД с общинско участие в капитала 

 

 

Днес, ………………… година в град Добрич между  

1. „..........................................” ЕООД, наричано по – долу ДРУЖЕСТВОТО – 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, със седалище и адрес на управление: .............................................., 

представлявано от ……………………… – Кмет на Община град Добрич, представител 

на едноличния собственик на капитала на „......................” ЕООД, от една страна и от 

друга 

2.…………………………………………………………………живущ..…………..…………

……………...……, ЕГН …………………………., л.к. №...................................., наричан 

по – долу УПРАВИТЕЛ, съгласно Протокол № 

……....................…/………………………… от проведен конкурс за възлагане на 

управление, открит с решение № .............................. на Общински съвет град Добрич, и 

на основание чл. 141 ал. 7 от Търговския закон и чл. 11, ал. 1  от Наредбата 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 се сключи настоящият договор. 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ възлага, а УПРАВИТЕЛЯ приема да 

управлява неговото предприятие и да го представлява срещу възнаграждение, в 

съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на дружеството и 

решенията на едноличния собственик на капитала, както и разпоредбите на Наредбата 

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. 

 

ІІ. СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

 

1. Този договор се сключва между ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

УПРАВИТЕЛЯ за срок от пет години и влиза в сила от датата на вписването на 

Управителя в търговския регистър на Агенция по вписвания и/или от датата на 

сключване на договора, когато досегашния управител е спечелил конкурса.  

  

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ 



ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

1.1 възлага и упълномощава УПРАВИТЕЛЯ да извършва от негово име и за негова 

сметка всички действия и сделки, свързани с управление на търговското предприятие в 

съответствие с Търговския закон, учредителния акт и решения на Общинския съвет; 

1.2. Определя основните икономически насоки на работа на дружеството за всяка 

финансова година, в съответствие с бизнес програмата за управление на дружеството и 

финансовото му състояние; 

1.3. Контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ по изпълнение на поставените му задачи 

и определя срокове, в рамките на които сыцият е длъжен да предприема мерки за 

отстраняване на 

констатирани недостатъци в работата; 

1.4. Задължава се да заплаща на УПРАВИТЕЛЯ уговореното месечно възнаграждение; 

1.5.Чрез определените от него лица има право на:  

-  достъп до всички работни места в дружеството; 

- да изисква и получава информация за организационно – структурното и финансово 

икономическото състояние на дружеството, договори, сключени с трети лица, както и 

всички първични документи, свързани с дейността на дружеството; 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 

 

 

2. ПРАВА НА УПРАВИТЕЛЯ 

2.1. организира, ръководи и представлява дружеството съобразно закона и в 

съответствие с учредителния акт, настоящата Наредба, решенията на общински съвет. 

2.2. Извършва действия и сключва сделки по управление на имуществото на 

Дружеството в съответствие с Наредбата 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. 

2.3. Извършва маркетингови проучвания и сключва договори с физически и 

юридически лица. 

2.4. Представлява Дружеството пред всички съдебни, държавни, финансови институции 

и трети лица, както и пред легитимните синдикални организации.  

2.5. Решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински 

съвет. 

2.6. Разходва средства на Дружеството за представителни цели, необходими за 

дейността на същото, при положителен финансов резултат за последното тримесечие, в 

размер до 1.5 на сто от приходите, но не повече от 5 (пет) хиляди лева годишно на база 

отчетените приходи.  

2.7. Повишава квалификацията си чрез курсове и други форми на обучение като 

разходите са за сметка на дружеството.   

 

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 

 

3.1. Изготвя ежегодно бизнес задача на дружеството за следващата година и да я 

представя на Общински съвет до 30 ноември на предходната година. Бизнес задачата 

следва да е изготвена в съответствие с бизнес програмата за срока на управление и да 

има следното съдържание: структура на приходите и разходите, финансов резултат, 

източници на финансиране, инвестиции и иновации, управление на активите, 



управление на персонала вкл. щатно разписание, както и показатели за финансово-

икономически анализ. 

3.2. В срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, да представя 

на Общински съвет и Кмета писмен отчет за дейността си. 

3.3. Представя на Кмета и на Общински съвет в срок до 25 април на следващата година 

годишен отчет за дейността на дружеството. Към отчета задължително се прилагат 

следните документи: годишен финансов отчет, приложенията към него и отчет за 

изпълнение на бизнес задачата.  

3.4. Управлява повереното от Доверителя имущество добросъвестно, с грижата на 

добър  стопанин в интерес и защита на Доверителя, да го застрахова ежегодно и да 

води редовно дружествените книги.  

3.5. Организира и внася необходимите документи за вписване в търговския регистър на 

обстоятелствата, подлежащи на вписване;  

3.6. Уведомява своевременно Кмета и Общински съвет за всички обстоятелства от 

съществено значение за имуществото и управлението на Дружеството, както и за 

заведените от и срещу Дружеството съдебни производства; 

3.7. Определя и утвърждава в съответствие с нормативната уредба организационната 

структура на  повереното му дружество, както и система за финансово управление и 

контрол; 

3.8. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в 

Дружеството, като представлява Дружеството пред синдикалните организации, вкл. с 

право да подписва КТД, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова 

служители и работници в страната и чужбина; 

3.9. Отговаря за изготвяне и представяне на финансовите отчети на Дружеството в 

законоустановените срокове пред регулаторните органи и ги представя за заверяване от 

регистриран одитор в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и 

Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му; 

3.10. Предоставя незабавно на Кмета или на Общински съвет пълен комплект от 

документи при извършена проверка или ревизия от съответните държавни органи; 

3.11. Чрез системата на работа, контрол и отчитане да ограничава възможностите за 

корупционно   поведение и субективизъм на персонала спрямо клиенти и граждани. 

3.12. Постига по-голяма публичност и прозрачност на работа и да предотвратява 

конфликт на интереси при договаряне на услуги и доставки, и при обслужване на 

клиентите. 

   

4. ЗАБРАНИ ЗА УПРАВИТЕЛЯ 

 

4.1. Да извършва действия в нарушение на разпоредбите на Наредбата 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, в нарушения на Решенията на Общински съвет и Кмета на Общината. Всички 

действия извършени от Управителя в нарушение, не пораждат валидни правни 

действия. 

4.2. Да предоставя на физически или юридически лица информация за финансово-

икономическото състояние на Дружеството (без годишния финансов отчет, който е 

публичен). 

4.3. Да огласява служебна информация и сведения за Дружеството, докато е в сила 

настоящия договор. 

4.4. Да се разпорежда с правата на интелектуалната собственост на Дружеството. 



 

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ 

 

5.1. Месечното възнаграждение на управителя се определя чрез бална оценка, 

образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по Системата от 

показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в 

Приложение №1 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление и определената 

стойност на една бална единица, с изключение на първоначалното тримесечно 

възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални 

работни заплати за страната на месец.  

5.2. Управителя получава възнаграждение, определено при стойност на една бална 

единица, равна на 500 лева. При промяна на минималната работна заплата за страната, 

стойността на балната единица се променя с процента на увеличение на МРЗ. 

5.3. След приключване на всяко тримесечие в зависимост от постигнатите през него 

стойности на показателите и критериите по Приложение №1 към раздел V, т. 5.1 от 

Договора, се изчислява балната оценка и се преизчисляват месечните възнаграждения 

за отчетното тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с 

възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два 

месеца на тримесечието управителя получава авансово месечно възнаграждение въз 

основа на балната оценка за предходното тримесечие.  

5.4. ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ не гарантира размера на месечното 

възнаграждение на Управителя при липса на средства в Дружеството и не го 

компенсира занапред.  

5.5. Възнаграждения, получени от Управителя в завишен размер, вследствие грешки в 

отчетността, неспазване на разпоредбите на нормативните документи и др., не се 

считат за “добросъвестно получени” и завишението се възстановява.  

5.6. В случаите на временна неработоспособност поради болест, на Управителя се 

изплаща парично обезщетение, съгласно Нормативната уредба. 

5.7. За времето на ползване на платени неприсъствени дни по т. 7.2 от настоящия 

договор на управителя се заплаща възнаграждение, съгласно договора. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ. 

 

6.1. Настоящият договор се прекратява с изтичане на уговорения в него срок; 

6.2 Договорът се прекратява предсрочно в следните случаи: 

1. по взаимно съгласие на страните. 

2. при смърт или поставяне под запрещение. 

3. подаване на молба за освобождаване с предизвестие не по-малко от 3 месеца. 

4. при обективна невъзможност управителят да изпълнява задълженията си 

повече от 6 месеца. 

5. по решение на общинския съвет с предизвестие от 1 месец. 

6. при осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер. 

7. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от Закона за 

публичните предприятия. 

8. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения. 

9. влизане в сила на акт с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

10. неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма. 



11. при преобразуване или прекратяване на общинското еднолично търговско 

дружество. 

12. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или 

ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции. 

13. при неизпълнение на решение на Общински съвет. 

14. при настъпване на трайно влошаване на финансовите резултати в 

дружеството, произтекли от действия или бездействия на лицето. 

15. при констатирано нарушение на закона, извършено при или по повод 

изпълнението на задълженията по договора или нарушаване на настоящата наредба. 

16.  при системно нарушение на Учредителния акт, Наредбата 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; 

17. при извършване на действия или бездействия на Управителя, от които са 

произтекли щети за Дружеството;  

18. при предоставяне от Управителя на Общински съвет или Кмета на невярна 

информация за финансовото и имуществено състояние на дружеството или съставяне и 

утвърждаване от Управителя на документи с невярно съдържание. 

6.3. При прекратяване на договора по чл. 6.2, точки: 16,17,18, УПРАВИТЕЛЯТ дължи 

на ДРУЖЕСТВОТО неустойка в размер на 3 (три) минимални работни заплати за 

страната.   

6.4. За всяко едно констатирано неизпълнение на задълженията по настоящия договор, 

управителят дължи неустойка в размер на 1 (една) минимална работна заплата за 

страната.  

  

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

7.1. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него 

въпроси, се решават в съответствие с действуващото гражданско законодателство. 

7.2. Управителят има право на 20 платени неприсъствени дни за една календарна 

година, извън посочените в 154 от КТ. Неизползваните платени неприсъствени дни не 

могат да бъдат отлагани за следващата година, да бъдат финансово компенсирани или 

изплащани като обезщетение при прекратяване на договора за управление. 

7.3 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата 

нормативна уредба и решенията на Общински съвет град Добрич. 

7.4. Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие 

на двете страни. 

7.5  Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на 

договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба. 

7.6 Решенията на Общински съвет град Добрич, свързани с дружеството, се считат за 

доведени до знанието на УПРАВИТЕЛЯ от датата на публикуването им на 

официалната интернет-страница на Община град Добрич. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

Настоящият договор влиза в сила от датата на вписване на Управителя в търговския 

регистър на Агенция по вписванията и/или от датата на сключване на договора, когато 

досегашния управител е спечелил конкурса, и важи за срока на договора. 

 

ДРУЖЕСТВО-ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………..          УПРАВИТЕЛ:……………     
                                    /……………………/                              /…………………../  



Приложение № 1 

към раздел V, т. 5.1 

от Договора за управление  

на ЕООД 

СИСТЕМА от ПОКАЗАТЕЛИ 

за определяне възнаграждението на управителите на ЕООД - нелечебни заведения 

1. 

Стойност на активите 

1.1. до 500 хил. лв. 2,0 

1.2. над 500 хил. лв. до 1500 хил. лв. 2,5 

1.3. над 1500 хил. лв. до 5000 хил. лв. 3,0 

1.4. над 5000 хил. лв. до 15 000 хил. лв. 3,5 

1.5. над 15 000 хил. лв. 4,0 

2. 
Средносписъчен брой на 

персонала 

2.1. до 50 души 2,0 

2.2. от 51 до 100 души 2,5 

2.3. от 101 души до 500 души 3,0 

3. Изменение на рентабилността на 

приходите от дейността 

3.1. намаляване на рентабилността 0 

3.2. запазване на рентабилността 1,0 

3.3. увеличаване на рентабилността 2,0 

4. 
Счетоводен финансов резултат 

4.1. при фин. резултат загуба 0 

4.2. при фин. резултат печалбата 1,0 

5. 
Изменение на отчетната средна 

брутна работна заплата 

5.1. Намаляване 0 

5.2. запазване или увеличаване 2,0 

 

6. Задължения на предприятието 

6.1. 

неспазени срокове по текущите 

задължения и/или необслужвани 

редовно просрочени задължения по 

сключени договори за погасяването 

им 

 

0 

6.2. 

спазени срокове по текущи 

задължения и редовно обслужвани 

просрочени задължения по 

договорите за погасяването им 

 

2,0 

 

Забележки: 

1. Показателят "Стойност на активите" се установява по балансова стойност 

на ДМА и КА в края на отчетното тримесечие от баланса на предприятието.  

2. Показателят "Средносписъчен брой на персонала" включва средносписъчния 

брой на персонала за отчетното тримесечие без лицата, ползващи отпуск по чл. 163, 

ал.1 и чл. 164, ал.1 от КТ. 

3. Показателят "Изменение на рентабилността на приходите от дейността" се 

установява, като се сравнят показателите за рентабилност за отчетното и за 

предходното тримесечие. Рентабилността на приходите от дейността се определя в 



процент като съотношение между счетоводната печалба и нетните приходи от 

дейността по отчета за приходите и разходите/отчета за доходите на предприятието. 

Данните за счетоводната печалба и нетните приходи от дейността за отчетното 

тримесечие се установяват като разлика между стойостите им за периода от началото 

на годината и периода предхождащ отчетното тримесечие. Когато предприятието е 

отчело за отчетното тримесечие счетоводна загуба, то е без рентабилност. 

4. Показателят "Счетоводен финансов резултат" се определя тримесечно от 

отчета за приходи и разходи.  

5. Показателят „Изменение на отчетната средна брутна работна заплата“  се 

установява, като се сравнят данните за отчетното и за предходното тримесечие. 

6. Спазването или неспазването на сроковете по показателя "Задължения на 

предприятието" се установява въз основа на задълженията за отчетното тримесечие, в 

т.ч. задължения по главници и лихви по банкови кредити; по главници и лихви по 

заеми/кредити между публични предприятия (в т.ч. и между такива, участващи в група 

по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството); 

задължения към държавния или общинския бюджет (в т.ч. вноски за задължителното 

обществено и здравно осигуряване, данък върху добавената стойност, акциз, 

корпоративни данъци, местни данъци и такси, данък върху доходите от трудови 

правоотношения или договори за управление и контрол и др.); задължения към 

доставчици, задължения към персонала, задължения по сключени по съответния ред 

други договори и др. Проверява се дали предприятието има просрочени задължения 

или забава спрямо падежа за плащане. Ако има такива задължения за предишни 

периоди - редовно ли ги обслужва според сключените договори за тяхното погасяване. 

Под "задължения към доставчици" се разбират задължения за доставки (в т.ч. 

на услуги и на вътрешнообщностни придобивания или внос), свързани с 

производствено-стопанската дейност на предприятието, които са различни от 

доставките за административните нужди на предприятието. Когато доставчикът е 

изпълнил задълженията си, а длъжникът е в забава за плащането, то предприятието 

не обслужва редовно своите задължения. В случаите, когато задълженията се 

погасяват съгласно договорените за текущи и предишни периоди срокове, се счита, 

че не са налице просрочени задължения. 

Просрочието дори и само при един от елементите в тази група се 

класифицира като "неспазени срокове". 

 

Запазване на показател е налице при отклонение до 5 на сто в двете посоки 

от стойността на показателя за предходното тримесечие. 

 

Образуване на  възнаграждението на управителите: 

Възнаграждение (В) =  ОБЕ   x   СБЕ 

 където: 

В –  възнаграждение на управителя 

ОБЕ   – обща бална единица 

СБЕ – стойност на балната единица 

 

 

 

 

 

 

 



       ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 
 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

 

 

Д О Г О В О Р 

 

за възлагане на управление на ЕООД  - общинско лечебно заведение 

 

 

Днес, ………………… година в град Добрич между  

1. „..........................................” ЕООД, наричано по – долу ДРУЖЕСТВОТО – 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, със седалище и адрес на управление: .............................................., 

представлявано от ……………………… – Кмет на Община град Добрич, представител 

на едноличния собственик на капитала на „......................” ЕООД, от една страна и от 

друга 

2.…………………………………………………………………живущ..…………..…………

……………...……, ЕГН …………………………., л.к. №...................................., наричан 

по – долу УПРАВИТЕЛ, съгласно Протокол № 

……....................…/………………………… от проведен конкурс за възлагане на 

управление, открит с решение № .............................. на Общински съвет град Добрич, и 

на основание чл. 141 ал. 7 от Търговския закон, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 

заведения и чл. 11, ал. 2 от Наредбата 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 се сключи 

настоящият договор. 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ възлага, а УПРАВИТЕЛЯ приема да 

управлява неговото предприятие и да го представлява срещу възнаграждение, в 

съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на дружеството и 

решенията на едноличния собственик на капитала, както и разпоредбите на Наредбата 

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. 

 

ІІ. СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

2.1. Този договор се сключва между ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

УПРАВИТЕЛЯ за срок от три години и влиза в сила от датата на вписването на 

Решението за избор на Управителя в търговския регистър на Агенция по вписвания 

и/или от датата на сключване на договора, когато досегашния управител е спечелил 

конкурса.  

  

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ  



 

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

1.1 Възлага и упълномощава УПРАВИТЕЛЯ да извършва от негово име и за негова 

сметка всички действия и сделки, свързани с управление на търговското предприятие в 

съответствие с Търговския закон, учредителния акт и решения на Общинския съвет; 

1.2. Определя основните икономически насоки на работа на дружеството за всяка 

финансова година, в съответствие с бизнес програмата за управление на дружеството и 

финансовото му състояние; 

1.3. Контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ по изпълнение на поставените му задачи 

и 

определя срокове, в рамките на които сыцият е длъжен да предприема мерки за 

отстраняване на констатирани недостатъци в работата; 

1.4. Задължава се да заплаща на УПРАВИТЕЛЯ уговореното месечно възнаграждение; 

1.5. Чрез определените от него лица има право на:  

-  достъп до всички работни места в дружеството; 

- да изисква и получава информация за организационно – структурното и финансово 

икономическото състояние на дружеството, договори, сключени с трети лица, както и 

всички първични документи, свързани с дейността на дружеството; 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 

 

2. ПРАВА НА УПРАВИТЕЛЯ 

2.1. Организира, ръководи и представлява дружеството съобразно закона и в 

съответствие с учредителния акт, настоящата наредба, решенията на общински съвет. 

2.2. Извършва действия и сключва сделки по управление на имуществото на 

Дружеството в съответствие с Наредбата 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. 

2.3. Извършва маркетингови проучвания и сключва договори с физически и 

юридически лица. 

2.4. Представлява Дружеството пред всички съдебни, държавни, финансови институции 

и трети лица, както и пред легитимните синдикални организации.  

2.5 Организира управлението на дружеството, като утвърждава вътрешнонормативната 

уредба; 

2.6 Решава всички въпроси, които не са от изключителната компатентност на 

Общинския съвет; 

2.7. Разходва средства на Дружеството за представителни цели, необходими за 

дейността на същото, при положителен финансов резултат за последното тримесечие, в 

размер до 1.5 на сто от приходите, но не повече от 5 (пет) хиляди лева годишно на база 

отчетените приходи.  

2.8. Повишава квалификацията си чрез курсове и други форми на обучение като 

разходите са за сметка на дружеството.   

2.9. Практикува в управляваното от него лечебно заведение специалността си за 

поддържане на квалификацията по утвърден график на лечебното заведение до четири 

часа дневно, без право на допълнителни часове от РЗОК. Графикът се изготвя съгласно 

Закона за лечебните заведения и Националния рамков договор. Възнаграждението за 

извършването на тази дейност се определя съобразно Вътрешните правила за работна 

заплата на лечебното заведение. 

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 



3.1. Изготвя ежегодно бизнес задача на дружеството за следващата година и я 

представя на Общински съвет до 30 ноември на предходната година. Бизнес задачата 

следва да е изготвена в съответствие с бизнес програмата за срока на управление и да 

има следното съдържание: структура на приходите и разходите, финансов резултат, 

източници на финансиране, инвестиции и иновации, управление на активите, 

управление на персонала вкл. щатно разписание, както и показатели за финансово-

икономически анализ. 

3.2. В срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, представя на 

Общински съвет и Кмета писмен отчет за дейността си. 

3.3. Представя на Кмета и на Общински съвет в срок до 25 април на следващата година 

годишен отчет за дейността на дружеството. Към отчета задължително се прилагат 

следните документи: годишен финансов отчет, приложенията към него и отчет за 

изпълнение на бизнес задачата.  

3.4. Управлява повереното от Доверителя имущество добросъвестно, с грижата на 

добър  стопанин в интерес и защита на Доверителя, да го застрахова ежегодно и да 

води редовно дружествените книги.  

3.5. Организира и внася необходимите документи за вписване в търговския регистър на 

обстоятелствата, подлежащи на вписване;  

3.6. Уведомява своевременно Кмета и Общински съвет за всички обстоятелства от 

съществено значение за имуществото и управлението на Дружеството, както и за 

заведените от и срещу Дружеството съдебни производства; 

3.7. Определя и утвърждава в съответствие с нормативната уредба организационната 

структура на  повереното му дружество, както и система за финансово управление и 

контрол; 

3.8. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в 

Дружеството, като представлява Дружеството пред синдикалните организации, вкл. с 

право да подписва КТД, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова 

служители и работници в страната и чужбина; 

3.9. Отговаря за изготвяне и представяне на финансовите отчети на Дружеството в 

законоустановените срокове пред регулаторните органи и ги представя за заверяване от 

регистриран одитор в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и 

Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му; 

3.10. Предоставя незабавно на Кмета или на Общински съвет пълен комплект от 

документи при извършена проверка или ревизия от съответните държавни органи; 

3.11. Чрез системата на работа, контрол и отчитане да ограничава възможностите за 

корупционно   поведение и субективизъм на персонала спрямо клиенти и граждани. 

3.12. Постига по-голяма публичност и прозрачност на работа и да предотвратява 

конфликт на интереси при договаряне на услуги и доставки, и при обслужване на 

клиентите. 

4. ЗАБРАНИ ЗА УПРАВИТЕЛЯ 

4.1. Да извършва действия в нарушение на разпоредбите на Наредбата 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, в нарушения на Решенията на Общински съвет и Кмета на общината. Всички 

действия извършени в нарушение от Управителя, не пораждат валидни правни 

действия. 

4.3. Да предоставя на физически или юридически лица информация за финансово-

икономическото състояние на Дружеството (без годишния финансов отчет, който е 

публичен). 



4.4. Да огласява служебна информация и сведения за Дружеството, докато е в сила 

настоящия договор. 

4.5. Да се разпорежда с правата на интелектуалната собственост на Дружеството. 

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ 

 

5.1. Месечното възнаграждение на управителя се определя чрез бална оценка, 

образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по Системата от 

показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в 

Приложение №2 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление и определената 

стойност на една бална единица, с изключение на първоначалното тримесечно 

възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални 

работни заплати за страната на месец.  

5.2. Управителя получава възнаграждение, определено при стойност на една бална 

единица, равна на 600 лева. При промяна на минималната работна заплата за страната, 

стойността на балната единица се променя с процента на увеличение на МРЗ. 

5.3. След приключване на всяко тримесечие в зависимост от постигнатите през него 

стойности на показателите и критериите по Приложение №2 към раздел V, т. 5.1 от 

Договора, се изчислява балната оценка и се преизчисляват месечните възнаграждения 

за отчетното тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с 

възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два 

месеца на тримесечието управителя получава авансово месечно възнаграждение въз 

основа на балната оценка за предходното тримесечие.  

5.4. ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ не гарантира размера на месечното 

възнаграждение на Управителя при липса на средства в Дружеството и не го 

компенсира занапред.  

5.5. Възнаграждения, получени от Управителя в завишен размер, вследствие грешки в 

отчетността, неспазване на разпоредбите на нормативните документи и др., не се 

считат за “добросъвестно получени” и завишението се възстановява.  

5.6. В случаите на временна неработоспособност поради болест, на Управителя се 

изплаща парично обезщетение, съгласно Нормативната уредба. 

5.7. За времето на ползване на платени неприсъствени дни по т. 7.2 от настоящия 

договор на управителя се заплаща възнаграждение, съгласно договора. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ. 

 

6.1. Настоящият договор се прекратява с изтичане на уговорения в него срок; 

6.2 Договорът се прекратява предсрочно в следните случаи: 

1. смърт; 

2. подаване на молба за освобождаване; 

3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца; 

4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер; 

5. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните 

предприятия; 

6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения; 

7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

8. освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в 

одобрената бизнес програма. 



6.3. За всяко едно констатирано неизпълнение на задълженията по настоящия договор,   

управителят дължи неустойка в размер на 1 (една) минимална работна заплата за 

страната.  

  

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него 

въпроси, се решават в съответствие с действуващото гражданско законодателство. 

7.2. Управителят има право на 30 платени неприсъствени дни за една календарна 

година, извън посочените в 154 от КТ. Неизползваните платени неприсъствени дни не 

могат да бъдат отлагани за следващата година, да бъдат финансово компенсирани или 

изплащани като обезщетение при прекратяване на договора за управление. 

7.3 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата 

нормативна уредба и решенията на Общински съвет град Добрич. 

7.4. Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие 

на двете страни. 

7.5  Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на 

договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба. 

7.6 Решенията на Общински съвет град Добрич, свързани с дружеството, се считат за 

доведени до знанието на УПРАВИТЕЛЯ от датата на публикуването им на 

официалната интернет-страница на Община град Добрич. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

Настоящият договор влиза в сила от датата на вписване на Управителя в търговския 

регистър на Агенция по вписванията и/или от датата на сключване на договора, когато 

досегашния управител е спечелил конкурса. 

 

ДРУЖЕСТВО-ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………        УПРАВИТЕЛ:………………………       
/……………………/                               /…………………../

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

към раздел V, т. 5.1 

от Договора за управление 

на ЕООД – лечебно заведение 

СИСТЕМА от ПОКАЗАТЕЛИ 

за определяне възнаграждението на управителите на ЕООД - лечебни заведения 

1. 

Стойност на активите 

1.1. до 500 хил. лв. 2,0 

1.2. от 500 хил. лв. до 2000 хил. лв. 2,5 

1.3. над 2000 хил. лв.  3,0 

2. 

Средносписъчен брой на 

персонала 

2.1. до 50 души 2,0 

2.2. от 51 до 100 души 2,5 

2.3. от 101 души до 500 души 3,0 

3. 

Изменение на рентабилността на 

приходите от дейността 

3.1. намаляване на рентабилността 0 

3.2. запазване на рентабилността 1,0 

3.3. увеличаване на рентабилността 2,0 

4. 

Приходи от медицинска дейност 

 

4.1. до 50 хил. лв. 0 

4.2. от 50 хил. лв. до 300 хил. лв. 1 

4.3. от 300 хил. лв. до 500 хил. лв.  1,5 

4.4. над 500 хил. лв. 2,0 

5. 

Изменение на отчетната средна 

брутна работна заплата 

5.1. намаляване 0 

5.2. запазване или увеличаване 2,0 

6. 

Задължения на предприятието 6.1. 

неспазени срокове по текущите 

задължения и/или необслужвани 

редовно просрочени задължения по 

сключени договори за погасяването им 

0 

 

 
6.2. 

спазени срокове по текущи задължения 

и редовно обслужвани просрочени 

задължения по договорите за 

погасяването им 

2,0 

 

Забележки: 

1. Показателят "Стойност на активите" се установява по балансова стойност на 

ДМА и КА в края на отчетното тримесечие от баланса на предприятието.  

2. Показателят "Средносписъчен брой на персонала" включва средносписъчния 

брой на персонала за отчетното тримесечие без лицата, ползващи отпуск по чл. 163, 

ал.1 и чл. 164, ал.1 от КТ. 

3. Показателят "Изменение на рентабилността на приходите от дейността" се 



установява, като се сравнят показателите за рентабилност за отчетното и за 

предходното тримесечие. Рентабилността на приходите от дейността се определя в 

процент като съотношение между счетоводната печалба и нетните приходи от 

дейността по отчета за приходите и разходите/отчета за доходите на предприятието. 

Данните за счетоводната печалба и нетните приходи от дейността за отчетното 

тримесечие се установяват като разлика между стойостите им за периода от началото 

на годината и периода предхождащ отчетното тримесечие. Когато предприятието е 

отчело за отчетното тримесечие счетоводна загуба, то е без рентабилност. 

4. Показателят "Приходи от медицинска дейност" се определя тримесечно от 

отчета за приходи и разходи.  

5. Показателят „Изменение на отчетната средна брутна работна заплата“  се 

установява, като се сравнят данните за отчетното и за предходното тримесечие. 

6. Спазването или неспазването на сроковете по показателя "Задължения на 

предприятието" се установява въз основа на задълженията за отчетното тримесечие, в 

т.ч. задължения по главници и лихви по банкови кредити; по главници и лихви по 

заеми/кредити между публични предприятия (в т.ч. и между такива, участващи в група 

по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството); 

задължения към държавния или общинския бюджет (в т.ч. вноски за задължителното 

обществено и здравно осигуряване, данък върху добавената стойност, акциз, 

корпоративни данъци, местни данъци и такси, данък върху доходите от трудови 

правоотношения или договори за управление и контрол и др.); задължения към 

доставчици, задължения към персонала, задължения по сключени по съответния ред 

други договори и др. Проверява се дали предприятието има просрочени задължения 

или забава спрямо падежа за плащане. Ако има такива задължения за предишни 

периоди - редовно ли ги обслужва според сключените договори за тяхното погасяване. 

Под "задължения към доставчици" се разбират задължения за доставки (в т.ч. 

на услуги и на вътрешнообщностни придобивания или внос), свързани с 

производствено-стопанската дейност на предприятието, които са различни от 

доставките за административните нужди на предприятието. Когато доставчикът е 

изпълнил задълженията си, а длъжникът е в забава за плащането, то предприятието 

не обслужва редовно своите задължения. В случаите, когато задълженията се 

погасяват съгласно договорените за текущи и предишни периоди срокове, се счита, 

че не са налице просрочени задължения. 

Просрочието дори и само при един от елементите в тази група се 

класифицира като "неспазени срокове". 

Запазване на показател е налице при отклонение до 5 на сто в двете посоки 

от стойността на показателя за предходното тримесечие. 

Образуване на  възнаграждението на управителите: 

Възнаграждение (В) =  ОБЕ   x   СБЕ 

 където: 

В –  възнаграждение на управителя 

ОБЕ   – обща бална еденица 

СБЕ – стойност на балната единица 

 

§10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Наредбата: 

      §1. Тази Наредба се приема на основание чл.79 от АПК във връзка с чл.21, ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и администрация и чл.51а, ал.4 от Закона за 

общинската собственост.  



      §2. Към сключените преди влизане в сила на настоящата Наредба договори за 

възлагане на управление и контрол, се прилага разпоредбата на т. 7.5. от раздел VII от 

договорите: 

       „т. 7.5. Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението 

на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.“ 

 

       §3. Започналите конкурси за управители на общински еднолични търговски 

дружества се довършват по досегашния ред. 

       §4. Настоящата Наредба е приета с Решение № …………  от ……………...2022г. на 

Общински съвет град Добрич и влиза в сила  от 

………………………………………………… 

 

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

връзка с изпълнение на решението. 

 

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:  

     (Гергана Манолова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост 

(ПИ 72624.620.96 по КККР на град Добрич). 
 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 5: 

 

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, 

ал. 1 от ЗОС обявява за частна общинска собственост ПИ 72624.620.96 по КККР на град 

Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г., находящ се на ул. „Стефан 

Стамболов“, идентичен с УПИ V-5 в кв. 3, предвиден за „Обществено и делово 

обслужване“ по действащия ПУП-ПРЗ на жк. „Дружба 1, 2 и 4“ на град Добрич, приет с 

Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич, с площ 728.00 кв. м., 

актуван с Акт за публична общинска собственост №1129/25.11.1999 г., вписан под 

№102, т. 45, вх. рег. №18334/07.12.2005 г., нот. дело №10051 в Службата по 

вписванията град Добрич. 

 

2. Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно закона, действия. 

 

 

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:  

     (Гергана Манолова) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот с 

идентификатор №72624.604.1039 (стар номер 72624.604.357) по КККР на град Добрич в размер 

на 10 (десет) декара на Сдружение „Оперативна група Еър Софт – Спортен клуб“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 6: 

 

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: 

 - Земя с площ 276574 кв.м. с начин на трайно ползване – За друг вид производствен, 

складов обект с идентификатор 72624.604.1039 (стар номер 72624.604.357) по КККР на град 

Добрич, 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 част от поземлен имот с идентификатор 72624.604.1039 

(стар номер 72624.604.357) по КККР на град Добрич в размер на 10,00 (десет) декара на 

Сдружение „Оперативна група Еър Софт – Спортен клуб“, ЕИК:206918234, със седалище и 

адрес на управление град Добрич, ж.к. „Дружба“ №29, вх. Д, ет. 6, ап. 15, представлявано от 

Ивайло Петров Николов, за срок до избиране и регистриране на оператор на „Индустриален 

парк – Добрич“, но не повече от 1 (една) година. 

Имот с идентификатор 72624.604.1039 произлиза от имот с идентификатор 

72624.604.357, който е актуван с акт за частна общинска собственост АОС №3850 от 16.01.2008 

г. 

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

 

 

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:  

     (Гергана Манолова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на годишен отчет за 2021 г. на Кмета на Община град Добрич, за 

изпълнение на „Плана за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027 г. на 

Община град Добрич“ и на концесионните договори. 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 7: 

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21 ал. 1 т. 23, във връзка с ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 40 ал. 2, т. 2, чл. 

40, ал. 3, т. 4 и чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите, реши: 

1. Одобрява годишния отчет за 2021 г. на Кмета на Община град Добрич, за 

изпълнението на плана за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027 г. 

на Община град Добрич и на концесионните договори (Приложение № 1). 

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

действия по изпълнение на решението. 

 

 

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:  

     (Гергана Манолова) 



Приложение №1 

Отчет на изпълнението на действащите концесионни договори в Община град Добрич за периода: 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. -  Приложение №1   

No Имот No и дата   Концесионер Срок на Контрол на 
Контрол 

на 
Контрол на 

Контрол на други 

задължения: 

Контрол на Контрол 

  адрес на     договора запазените  
разкр. 
нови 

инвестиции/ре
монт 

предназ- на 

    договора      раб. места раб. места  подобрения Застраховка МДТ начението концес. 

    за концес.                 плащане 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Пешех. подлез 2/ ЕТ "Пламен  30 г.  20.6.2031 г. Няма по 1 500,00 лв.       100% до 

  "Отец Паисий" 20.6.2001 г. Иванов - МДИ - 7" 20.6.2031 г. 7 р.м  
ангажиме

нт 
ежегодно       20.7.2021 г. 

  под ул."Отец Паисий"           

общо:  до 20 

000 лв., 
отчетени:17 870 

лв. 

        

  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл.: част от 20-та 
год. по д-р 01.01.2021 

г. - 20.06.2021 г. и 
част от 21-та год. по 

д-р 20.06.2021 г. - 
31.12.2021 г.                        

20/20.06.2020 г. -
20.06.2021 г.                     

21/20.06.2021 г. - 
20.06.2022 г. 

  

Представени са 
документи с вх. 

рег. № 70-00-716 
от 21.03.2022 г. 

  

По данни от 

Националния 
осигурителен 

институт  
Месец / година 

Социално осигурени 
Здравно осигурени  

12 / 2021 1  1   

11 / 2021 1  1   
10 / 2021 2  2   

9 / 2021 2  2   
8 / 2021 2  2   

7 / 2021 2  2   
6 / 2021 2  2   

5 / 2021 3  3   
4 / 2021 3  3   

3 / 2021 3  3   
2 / 2021 3  3   

1 / 2021 3  3   

  

 Представен е 
граждански 

договор за 1 
440 лв. 

17.05.2020 

г.- 
16.05.2021 

г.    
20.05.2021 

г. - 
19.05.2022 

г. 
Незастрахов

ан за 3 дни   

Платени 
д.недв.имот 

и т.бит.отп. 
за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

  

2 Пешех. подлез 5/ 
"ДВАТА БОРА" 

ООД 
30 г. 10 р.м. Няма Поддръжка       100% до 

  Градски парк 
30.10.2001 

г. 
  

30.10.2031 

г.  
30.10.2031 г. 

ангажиме

нт 
на обекта       30.11.2021 г. 



  "Св. Георги"                     

  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 20-та 

год. по д-р 01.01.2021 

г. - 30.10.2021 г. и 

част от 21-та год. по 

д-р 30.10.2021 г. - 
31.12.2021 г.  

20/30.10.2020 г.-
30.10.2021 г. 

21/30.10.2021 г. -
30.10.2022 г.     

  

Представени 

документи с 

вх.рег.№ 70-00-69 
Дата: 13.1.2022 г. 

  

Данни от 

Националния 
осигурителен 

институт  
Месец / година 

Социално осигурени 
Здравно осигурени  

12 / 2021 10  10   
11 / 2021 10  10   

10 / 2021 9  9   
9 / 2021 9  9   

8 / 2021 9  9   
7 / 2021 9  9   

6 / 2021 9  9   
5 / 2021 9  9   

4 / 2021 10  10   

3 / 2021 10  10   
2 / 2021 10  10   

1 / 2021 10  10            

- 

общо: 24 596 лв.               

отчетени:                                                                                                                                                                                                      

26 532,71 лв.           
Изпълнява се 

08.12.2020 
г. - 

07.12.2021 
г. 

08.12.2021 
г. - 

07.12.2022 
г.  

Застрахован 

Платени 

д.недв.имот 

и т.бит.отп. 
за 2021 г.                                                                         

Спазено 
 Платено КП за 

2021 г.  

  

3 Спортен ком- 6/ "ИЗИДА" ООД 35 г.  5 р.м. до Няма Поддръжка       30% до 

  плекс "Младост" 4.12.2001 г.   4.12.2036 г. 4.12.2036 г. 
ангажиме

нт 
на обекта       4.1.2021 г. 

                      70% до 

              
Общо: 545 000 

лв.   
      31.5.2021 г. 

              Отчетени                 



  

Отчетна година:   

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 20 - та 

год. по д-р: 01.01.2021 
г. - 04.12.2021 г. и 

част от 21 - та год. по 

д-р: 04.12.2021 г. - 

31.12.2021 г.   

20/04.12.2020 г. -
04.12.2021 г.  

21/04.12.2021 г. - 
04.12.2022 г.  

  

Представени 
документи с 

вх.рег.№ 70-181-

1/04.02.2022 г. 

  

Данни от 

Националния 
осигурителен 

институт  
Месец / година 

Социално осигурени 
Здравно осигурени   

12 / 2021 81  81   
11 / 2021 79  78   

10 / 2021 79  79   
9 / 2021 107  107   

8 / 2021 130  130   
7 / 2021 130  130   

6 / 2021 132  132   
5 / 2021 134  134   

4 / 2021 134  134   
3 / 2021 124  124   

2 / 2021 108  108   
1 / 2021 76  76   

-  Изпълнява се 

Сграда 1 - 
16.05.2020 

г. - 
15.05.2021 

г. 
16.05.2021 

г. - 
15.05.2022 
г.      Сграда 

2 - 

22.10.2020 

г. - 
21.10.2021 

г. 
22.10.2021 

г. - 
21.10.2022 

г.   

Платени 
д.недв.имот 

и т.бит.отп. 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 

Платено КП за 
2021 г., ведно 

с лихва за 

забава  

  

4 Летен театър 7/ "МЕЖДУНАРОДЕН  25 г. 18 пост.р.м. и  Няма Поддръжка       100% до 

  по бул. "Трети 25.6.2002 г. КОЛЕЖ" ООД  25.6.2027 г. 27 сез. р. м.  
ангажиме

нт 
на обекта       25.6.2021 г. 

  март" №7       до 25.6.2027 г.             

            Общо договорени: 281 936,20 лв.         

            Изпълнени: 325 132,82 лв.                



  

Отчетна година:   

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 19 - та 

год. по д-р: 01.01.2021 
г. - 25.06.2021 г.  и 

част от 20-та год. по 
д-р: 25.06.2021 г. - 

31.12.2021 г.                 
19 / 25.06.2020 г. - 

25.06.2021 г.                  
20 / 25.06.2021 г. - 

25.06.2022 г.  

  

Представени 
документи с 

вх.рег.№ 70-219-
1/25.01.2022 г. и 

№ 70-219-
1#1/02.03.2022 г. 

  

 

Месец / година 
Социално осигурени 

Здравно осигурени  
12 / 2021 69  65   

11 / 2021 70  67   
10 / 2021 69  67   

9 / 2021 58  55   
8 / 2021 54  52   

7 / 2021 51  49   
6 / 2021 57  52   

5 / 2021 50  47   
4 / 2021 46  43   
3 / 2021 40  37   

2 / 2021 43  39   
1 / 2021 44  38   

- 

Дадени  са 
предписания да 

се извърши 
ремонт на: 

оградата от към 
бул. "Трети 

март", да се 
отремонтират 

пейките, 
сцената,  

бетонните алеи, 
да се 

представят 
трудови 

договори, да се 

осъществи 
ремонт на 

детски кът. 

27.02.2020 
г.- 

26.02.2021 
г. 

02.03.2021 
г. - 

01.03.2022 
г. 

Незастрахов
ан за 3 дни  

Платени 

д.недв.имот 
и т.бит.отп. 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

  

5 Спирка по ул. 8/ 
ЕТ "ВОЛЕН 48 

Светослав 
30 г. Няма Няма 19,00 лв.       50% до 

  "Сан Стефано" 27.8.2002 г. Александров" 27.8.2032 г. ангажимент 
ангажиме

нт 
до 27.8.2032 г.       27.3.2021 г. 

  пред блок "Урал"                   50% до 

               общо: 6 500 лв.        27.9.2021 г. 

            отчетени: 6 481 лв.              

  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 19 - та 

год. по д-р: 01.01.2021 
- 27.08.2021 и част от 

20 - та год. по д-р: 
27.08.2021 г. - 

31.12.2021 г.                           
19 /27.08.2020 г. - 

27.08.2021 г.                

20 /27.08.2021 - 
27.08.2022 г.   

        - 
В процес на 
изпълнение                    

28.06.2020 
г.-  

27.06.2021 
г. 

05.03.2022 
г. - 

04.03.2023 
г. 
Нестрахован 

за 250 дни 

Платени 

д.недв.имот 
и т.бит.отп. 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 

Платено КП за 

2021 г., ведно 
с лихва за 

забава 



                        

6 
OOX за тестени 

изделия  
16/ "Житен клас" ООД 20 г. 3 р.м.до  Няма Поддръжка       100% до 

  по ул."Ч.Храбър" №1 28.1.2003 г.   28.1.2023 г. 28.1.2023 г. 
ангажиме

нт 
на обекта       28.2.2021 г. 

              общо 17 200 лв.         

              
отчетени   18 

575 лв. 
        

  

Отчетна година:  
календарна 2021 г., 

вкл. част от 18-та год. 
по д-р: 01.01.2021 г. - 

28.01.2021 г. и част 
от 19-та год по д-р: 

28.01.2021 г. - 
31.12.2021 г.                           

18 / 28.01.2020 г.-
28.01.2021 г.                

19 / 28.01.2021 г.-
28.01.2022 г. 

  

Представени 
документи с 

вх.рег. № 70-00-
510/ 28.02.2022 г. 

  

Данни от 

Националния 
осигурителен 

институт  
Месец / година 

Социално осигурени 
Здравно осигурени  

12 / 2021 4  4   
11 / 2021 4  4   
10 / 2021 4  4   

9 / 2021 4  4   
8 / 2021 4  4   

7 / 2021 4  4   
6 / 2021 4  4   

5 / 2021 4  4   
4 / 2021 4  4   

3 / 2021 4  4   

2 / 2021 4  4   

1 / 2021 4  4   

-  Изпълнява се 

22.02.2020 
г.-

21.02.2021 
г. 
22.02.2021 

г.-
21.02.2022 

г. 
Застрахован 

Платени 
д.недв.имот 

и т.бит.отп. 
за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

    

7 
ООХ в североизточна 

част 
17/ ЕТ "Триумф - 25 г. 2 р.м. до Няма  314.36 лв. до       100% до 

  на ЕГ "Гео Милев" 8.5.2003 г.  Мирослав Петров" 8.5.2028 г. 8.5.2028 г. 
ангажиме

нт 
8.5.2028       8.6.2021 г. 

              
500 лева 

годишно 
        



  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл. част от 18-та год. 

по д-р: 01.01.2021 г. - 
08.05.2021 г. и част 
от 19-та год по д-р: 

08.05.2021 г. - 
31.12.2021 г.                        

18 / 08.05.2020 г. - 
08.05.2021 г.                 

19 / 08.05.2021 г. - 
08.05.2022 г. 

      

По данни от 
Националния 

осигурителен 
институт Месец / 

година Социално 
осигурени Здравно 

осигурени  
12 / 2021 3  3   

11 / 2021 2  2   
10 / 2021 4  4   

9 / 2021 4  4   
6 / 2021 4  4   

5 / 2021 4  4   
4 / 2021 4  4   

3 / 2021 5  5   
2 / 2021 6  6   

1 / 2021 6  6   

- 

Общо за срока: 

32 000 лв.; за 1-
та г. - 20 000 

лв., от 2-та до 
края на 

концесията - 

500 лв. годишно                     
Търсим: 28 250 

лв. = 20000 
лв.+16,5х500 лв.                         

Общо отчетени:             
31 685,64 лв.                 

10.02.2020 
г. - 

09.02.2021 
г. 

10.02.2021 
г. - 

09.02.2022 
г. 

Застрахован 

Платени 
д.недв.имот 

и т.бит.отп. 
за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

                        

8 
ООХ в югоизточна 

част на 
18/ ЕТ "Триумф - 25 г. 2р.м. до Няма 2 493,92 лв. до       100% до 

  СОУ "П.Р.Славейков" 8.5.2003 г.  Мирослав Петров" 8.5.2028 г. 8.5.2028 г. 
ангажиме

нт 
8.5.2028       8.6.2021 г. 

              
500 лева 

годишно 
        



  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл. част от 18-та год. 

по д-р: 01.01.2021 г. - 
08.05.2021 г. и част 

от 19-та год по д-р: 
08.05.2021 г. - 

31.12.2021 г.                        

18 / 08.05.2020 г. - 

08.05.2021 г.                 
19 / 08.05.2021 г. - 

08.05.2022 г. 

      

По данни от 

Националния 
осигурителен 

институт 
Месец/година/Социал

но осигурени Здравно 
осигурени  

12 / 2021 3  3   

11 / 2021 2  2   
10 / 2021 4  4   

9 / 2021 4  4   
6 / 2021 4  4   

5 / 2021 4  4   
4 / 2021 4  4   

3 / 2021 5  5   
2 / 2021 6  6   

1 / 2021 6  6   

- 

Общо : 32 000 
лв. 1-та г. - 20 

000 лв. от 2-та 
до края на кон-

та - 500 лв. 

годишно. 
Търсим: 28 750 

лв. Отчетени: 
29 506 лв. В 

процес на 
изпълнение. 

08.04.2020 

г.-
07.04.2021 
г. 

08.04.2021 
г.-

07.04.2022 
г.             

Застрахован 

Платени 

д.недв.имот 
и т.бит.отп. 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

                        

9 ООХ в 19/ ЕТ "Триумф - 25 г. 5 р.м. до Няма Поддръжка        100% до 

  
Хуманитарна 

гимназия 
8.5.2003 г.  Мирослав Петров" 8.5.2028 г. 8.5.2028 г. 

ангажиме

нт 
на обекта  

 
    8.6.2021 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл. част от 18-та год. 

по д-р: 01.01.2021 г. - 
08.05.2021 г. и част 

от 19-та год по д-р: 
08.05.2021 г. - 

31.12.2021 г.                        
18 / 08.05.2020 г. - 

08.05.2021 г.                 
19 / 08.05.2021 г. - 

08.05.2022 г. 

      

По данни от 

Националния 
осигурителен 

институт 
Месец/година/Социал

но осигурени Здравно 
осигурени 

12 / 2021 3  3   
11 / 2021 2  2   
10 / 2021 4  4   

9 / 2021 4  4   
6 / 2021 4  4   

5 / 2021 4  4   
4 / 2021 4  4   

3 / 2021 5  5   
2 / 2021 6  6   

1 / 2021 6  6   

- 

Общо: 37 000 

лв. Отчетени: 
37 582 лв. 

Изпълнява се 

10.02.2020 

г. -
09.02.2021 

г. 
10.02.2021 
г. - 

09.02.2022 
г. 

Застрахован 

Платени 

д.недв.имот 
и т.бит.отп. 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

    



10 Работилница за дър- 23/ 
ЕТ "Кедър - Колев 

- 
20 г. Няма Няма Поддръжка        50% до 

  ворезба и уникати от  26.5.2003 г. Койчо Колев" 26.5.2023 г. ангажимент 
ангажиме

нт 
на обекта        16.05.2021 г. 

  дърво от АЕМО "Ста-                   50% до 

  рия Добрич"                   26.06.2021 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл. част от 18-та год. 

по д-р: 01.01.2021 г. - 

26.05.2021 г. и част 
от 19-та год по д-р: 

26.05.2021 г. - 
31.12.2021 г.                   

18 / 26.05.2020 г. - 

26.05.2021 г.                     
19 / 26.05.2021 г. - 

26.05.2022 г.   

      - - Изпълнява се 

05.04.2020 

г. - 

04.04.2021 

г. 
05.04.2021 

г. - 
04.04.2022 

г. 
Застрахован         

Платен 
д.недв.имот  

за 2021 г.   

Спазено 
Платено КП за 

2021 г. 

                        

11 Архитектурно ателие 24/ 
СД "Проис-

Чалъков  
20 г. Няма Няма Поддръжка       30% до 

   АЕМО "Стария Доб- 26.5.2003 г. и сие" 26.5.2023 г. ангажимент 
ангажиме

нт 
на обекта       26.6.2021 г. 

  рич"                   70% 

                      16.5.2021 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл. част от 18-та год. 
по д-р: 01.01.2021 г. - 

26.05.2021 г. и част 
от 19-та год по д-р: 

26.05.2021 г. - 
31.12.2021 г.                  

18 / 26.05.2020 г.- 

26.05.2021 г.                    
19 / 26.05.2021 г. - 

26.05.2022 г.  

      - - Изпълнява се 

 

20.08.2020 
г.-

19.08.2021 
г. 

19.08.2021 
г.-

20.08.2022 

г. 
Застрахован 

Платен 
д.недв.имот  

за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

                        

12 Кръчма от АЕМО  25/ ЕТ "ЛИК-Лидия  20 г. Няма Няма 3 358 лв.       30% до 



  "Стария Добрич" 26.5.2003 г. Костадинова" 26.5.2023 г. ангажимент 
ангажиме

нт 
26.5.2023 г.       26.6.2021 г. 

                      70% до 

                      16.5.2021 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл. част от 18-та год. 
по д-р: 01.01.2021 г. - 

26.05.2021 г. и част 

от 19-та год по д-р: 

26.05.2021 г. - 
10.08.2021 г.                  

18 / 26.05.2020 г. - 
26.05.2021 г.                     

19 / 26.05.2021 г. - 
26.05.2022 г.  

  

С решение № 24-

13 от 27.07.2021 

г. ОбС прекрати 

концесионния 
договор, считано 

от 10.08.2021 г.  

    - 

Общо: 52 600 

лв., от 1-ва до 3-
та год. вкл. - 48 

600 лв., за 

текущ ремонт 
до края на 

концесията - 4 
000 лв., търсим: 

48 600 лв.  
отчетени: 49 

242 лв.                           

06.12.2019 

г.-
05.12.2020 
г. 

11.08.2021 
г.-

10.08.2022 
г. 

Незастрахов
ан за 248 

дни  

 Платен 
д.недв.имот 

за 2021 г.  

Спазено 

Не е платено   
дължимото КП 

за 2020 г. и 
2021 г., ведно 

с лихви и 
неустойки за 

забава. 

  

13 Обущарница от АЕМО  27/ 
ЕТ "Ивелин-

Ивелин  
20 г. Няма Няма         50% до 

  "Стария Добрич" 26.5.2003 г. Иванов" 26.5.2023 г. ангажимент 
ангажиме

нт 
до 26.5.2023  г.       26.6.2021 г. 

              
(60 лева 

годишно) 
      50% до  

              Общо: 3 025 лв.       16.5.2021 г. 



  

Отчетна година:  
календарна 2021 г., 

вкл. част от 18-та год. 
по д-р: 01.01.2021 г. - 

26.05.2021 г. и част 
от 19-та год по д-р: 

26.05.2021 г. - 
31.12.2021 г.  

18/26.05.2020 г. - 
26.05.2021 г. 

19/26.05.2021 г. - 
26.05.2022 г.     

        - 

от 1-ва год. до 
края на 5-та  

год.- 2 125 лв., 
от 6-та год. до 

края на конц.- 
900 лв. (15 

години х 60 
лв/год.),                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Отчетени до 
31.12.2020 г.: 2 

397 лв. 
Отчитаме за 

2021. - 806.40 
лв. Общо 

отчетени - 3 
203,40 лв. 

05.02.2020 
г. - 

04.02.2021 
г. 
05.02.2021 

г. - 
04.02.2022 

г. 
Застрахован  

Платен 
д.недв.имот 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 

Платено КП за 
2021 г., ведно 

с лихва за 
забава 

    

  

14 
Работилница за 

графика  
29/ ЕТ "Вилана-Велина  20 г. Няма Няма Поддръжка       50% до 

  и рисувана керамика 26.5.2003 г. Христова" 26.5.2023 г. ангажимент 
ангажиме

нт 
на обекта       26.6.2021 г. 

   АЕМО "Стария                    50% до 

  Добрич"                   26.12.2021 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл. част от 18-та год. 

по д-р: 01.01.2021 г. - 
26.05.2021 г. и част 

от 19-та год по д-р: 
26.05.2021 г. - 
31.12.2021 г.                  

18 / 26.05.2020 г. - 
26.05.2021 г.                       

19 / 26.05.2021 г. - 
26.05.2022 г. 

      -   Изпълнява се 

18.08.2020 

г. - 
17.08.2021 

г.   
13.05.2022 

г. - 
12.05.2023 

г. 
Незастрахов

ан за 268 
дни 

Платен 

д.недв.имот 
за 2021 г.                                                                         

Спазено 

Платено КП за 

2021 г., ведно 
с лихва за 

забава 

                        

15 
Бозаджийница от 

АЕМО  
31/ "ТОДОР КОЛЕВ -  20 г. Няма Няма Поддръжка       100% до 

  "Стария Добрич" 26.5.2003 г. РОСИ 69" ЕООД 26.5.2023 г. ангажимент 
ангажиме

нт 
на обекта       26.6.2021 г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл. част от 18-та год. 
по д-р: 01.01.2021 г. - 

26.05.2021 г. и част 
от 19-та год по д-р: 

26.05.2021 г. - 
31.12.2021 г.                  

18 / 26.05.2020 г. - 
26.05.2021 г.                       

19 / 26.05.2021 г. - 

26.05.2022 г. 

  

Представени 

документи с 
вх.рег. № 70-00-

1112/ 17.05.2022 
г. 

  - - Изпълнява се 

26.09.2020 

г. -
25.09.2021 

г. 
28.09.2021 

г. -
27.09.2022 

г.  
Незастрахов
ан за 2 дни 

Платен 
д.недв.имот 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

  

16 Антиквариат от   33/ 
ЕТ "Преслава-

Тонка  
20 г. Няма Няма Поддръжка       30% до 

  АЕМО"Стария Добрич" 26.5.2003 г. Стоянова" 26.5.2023 г. ангажимент 
ангажиме

нт 
на обекта       26.6.2021 г. 

                      70% до 

                      16.5.2021 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл. част от 18-та год. 
по д-р: 01.01.2021 г. - 

26.05.2021 г. и част 
от 19-та год по д-р: 

26.05.2021 г. - 
31.12.2021 г.                  

18 / 26.05.2020 г. - 
26.05.2021 г.                       

19 / 26.05.2021 г. - 

26.05.2022 г. 

  

С решение № 33 – 
18 от 26.04.2022 

г. Общински 
съвет град Добрич 

прекрати 
концесиония 

договор, считано 
от 26.05.2022 г. 

  - - Изпълнява се 

30.11.2020 

г. - 
29.11.2021 

г. 
21.12.2021 

г. - 
20.12.2022 

г. 
Незастрахов
ан за 19 дни 

Платен 
д.недв.имот 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

                        

17 ООХ в жк Балик 34/ ЕТ "Красикомс- 30 г. 7 р.м.  Няма Поддръжка       100% до 

   УПИ XI,кв.43  9.6.2003 г. 
Красимир 
Куцаров" 

9.6.2033 г. до 2033 г. 
ангажиме

нт 
на обекта       9.7.2021 г. 

  
по ЗРП"Балик-
Йовково-юг" 

                    



  

Отчетна година: 
календарна 20201г., 

вкл. част от 18-та год. 
по д-р: 01.01.2021 г. - 

09.06.2021 г. и част 
от 19-та год по д-р: 

09.06.2021 г. - 
31.12.2021 г.                  

18 / 09.06.2020 г. - 
09.06.2021 г.                      

19 / 09.06.2021 г. - 
09.06.2022 г. 

      

Месец / година 

Социално осигурени 
Здравно осигурени    

12 / 2021 2  2   
11 / 2021 1  1   

10 / 2021 4  4   
9 / 2021 4  4   
8 / 2021 4  4   

7 / 2021 4  4   
6 / 2021 4  4   

5 / 2021 4  4   
4 / 2021 4  4   

3 / 2021 4  4   
2 / 2021 2  2   

1 / 2021 2  2   

- Изпълнява се 

28.04.2020 
г.-

27.04.2021 
г. 
28.04.2021 

г.-
27.04.2022 

г. 
Застрахован    

Платени 
д.недв.имот 

и т.бит.отп. 
за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

                        

18 
Спирка по бул. 

Добруд- 
35/ 

"ДАМЯНА 2003" 
ЕООД 

30 г. Няма Няма Поддръжка       30% до 

  жа до Съдебната па- 24.6.2003 г.   24.6.2033 г. ангажимент 
ангажиме

нт 
на обекта       24.7.2021 г. 

  лата                   70% до 

                      24.9.2021 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл. част от 18-та год. 

по д-р: 01.01.2021 г. - 
20.04.2021 г.  

18/24.06.2020 г. - 
24.06.2021 г.   

19/24.06.2021 г. - 
24.06.2022 г. 

  

   С решение №19-

14 от 30.3.2021 г. 
на Общински 

съвет град 
Добрич, 

договорът е 
прекратен 

считано от 
20.04.2021 г. 

  - - Изпълнява се 

19.03.2021 
г.-
18.03.2022 

г. 

Платени 
д.недв.имот 
и т.бит.отп. 

за 2021 г.  

Спазено 

Платено КП, 

ведно с лихва 
за забава до 

датата на 
прекратяване 

  

19 Геврекчийница от  36/ "ЕЛИТ 67" ЕООД 20 г. Няма Няма 3 733,33 лв. до       50% до 

  
от АЕМО "Стария 

Добрич" 
8.10.2003 г.   8.10.2023 г. ангажимент 

ангажиме

нт 
8.10.2023 г.       8.11.2021 г. 

                      50% до 

                      8.9.2021 г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл. част от 18-та год. 
по д-р: 01.01.2021 г. - 

08.10.2021 г. и част 
от 19-та год. по д-р: 

08.10.2021 г. - 

31.12.2021 г.                  
18 /08.10.2020 г. - 

08.10.2021 г.                      
19 /08.10.2021 г. - 

08.10.2022 г.  

      - - 

Общо за срока: 
30 000 лв., общо 

отчетени:  23 
350 лв. + 2 

916,67 лв. за 
2019 = 26 
266,67 лв.; 

30000 - 26 
266,67 = 3 

733,33 лв.             
В процес на 

изпълнение  

 
 

10.12.2020 
г. - 

09.12.2021 
г. 

10.12.2021 
г. - 

09.12.2022 
г. 

Застрахован     

Платен 
д.недв.имот 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

  

20 Книговезна р-ца  37/ 

ЕТ 

"Рекламконтакт-
60- 

20 г. Няма Няма 1 060,28 лв. до       50% до 

  
от АЕМО "Стария 

Добрич" 
8.10.2003 г. Вълчо Колчев" 8.10.2023 г. ангажимент 

ангажиме
нт 

8.10.2023 г.       8.11.2021 г. 

              200 лв. годишно       50% до 

                      8.9.2021 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл. част от 18-та год. 
по д-р: 01.01.2021 г. - 

08.10.2021 г. и част 
от 19-та год. по д-р: 

08.10.2021 г. - 
31.12.2021 г.                  

18 /08.10.2020 г. - 
08.10.2021 г.                      

19 /08.10.2021 г. - 

08.10.2022 г.  

  

Представени 

документи с 
вх.рег. № 70-00-

2488/ 17.11.2021 
г. 

    - 

общо за срока: 7 

130 лв., 
отчетени общо: 

6 069,72 лв. вкл. 
2019 г.,     

Изостава: 
960,28 лв.                       

В процес на 
изпълнение         

19.11.2020 
г.- 

18.11.2021 
г. 

19.11.2021 
г.-

18.11.2022 
г. 

Платен 
д.недв.имот 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 
 Платено КП за 

2021 г.  

                        

21 Шапкарска  р-ца  39/ 
ЕТ "Георги Колев-

спорт- 
20 г. Няма Няма  244 лв. до       30% до 

  
от АЕМО "Стария 

Добрич" 
9.10.2003 г. Мариана Колева"   9.10.2023 г. ангажимент 

ангажиме

нт 
9.10.2023 г.       9.11.2021 г. 

              
(50 лева 

годишно) 
      70% до 

                      9.9.2021 г. 



  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл. част от 18-та год. 

по д-р: 01.01.2021 г. - 
09.10.2021 г. и част 

от 19-та год. по д-р: 
09.10.2021 г. - 

31.12.2021 г.                  
18 /09.10.2020 г. - 

09.10.2021 г.                      

19 /09.10.2021 г. - 

09.10.2022 г.  

        - 

общо за срока: 1 

400 лв. = 500 + 
900 (18 х 50), 
търсим: 1 250 

лв., отчетени 1 
156 лв.                                                   

Изостава с 144 
лв.   В процес на 

изпълнение 

21.12.2020 

г.-
20.12.2021 
г. не е 

представена 
застраховка 

за периода 
след 12.2021 

г.  

Не е платен 

д.недв.имот 
за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

  

22 Ковашка работилница  40/ ЕТ "Ташев-Т- 20 г. Няма Няма Поддръжка       30% до 

  
от АЕМО "Стария 

Добрич" 
9.10.2003 г. Ташко Ташев" 9.10.2023 г. ангажимент 

ангажиме
нт 

на обекта       9.11.2021 г. 

                      40% до 

                      9.4.2021 

                      30% до 

                      9.9.2021 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл. част от 18-та год. 

по д-р: 01.01.2021 г. - 
09.10.2021 г. и част 

от 19-та год. по д-р: 
09.10.2021 г. - 

31.12.2021 г.                 
18 /09.10.2020 г. - 

09.10.2021 г.                   
19 /09.10.2021 г. - 

09.10.2022 г.  

  

С Решение №31–3 
от 22.02.2022 г. на 

Общински съвет 
град Добрич, 

договорът е 
прекратен. 

  - - Задоволително 

   
17.12.2020 

г.-
16.12.2021 

г. 
22.01.2022 

г.-
21.01.2023 

г. 
Незастрахов
ан за 36 дни 

Платен 
д.недв.имот 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 

Платено КП за 

2021 г., ведно 
с лихва за 

забава 

                        

23 Иконописна  р-ца  41/ 
Павлин 

Александров 
20 г. Няма Няма 276 лв. до       30% до 

  от АЕМО "Стария Доб- 9.10.2003 г. Пенев 9.10.2023 г. ангажимент 
ангажиме

нт 
9.10.2023 г.       9.11.2021 г. 

  рич"                   70% до 



                      9.9.2021 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл. част от 18-та год. 

по д-р: 01.01.2021 г. - 
09.10.2021 г. и част 

от 19-та год. по д-р: 
09.10.2021 г. - 
31.12.2021 г.                 

18 /09.10.2020 г. - 

09.10.2021 г.                   

19 /09.10.2021 г. - 
09.10.2022 г.  

      - - 

За 2 г. - 340 лв., 

за 3 г. - 100 лв., 
след 3 г. до 

края 540 лв., 
общо за срока  -  

980 лв., 
Отчетени: 704 
лв. 

Остават :  276 

лв.                            

В процес на 
изпълнение 

20.03.2020 
г. - 

19.03.2021 
г.  

20.03.2021 
г. - 

19.03.2022 
г. 

Застрахован 

Платен 

д.недв.имот 
за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

  

24 Грънчарска р-ца  43/ 
ЕТ "Чупи-купи-

Желка 
20 г. Няма Няма Поддръжка       50% до 

  
от АЕМО "Стария 

Добрич" 
9.10.2003 г. Петрова" 9.10.2023 г. ангажимент 

ангажиме

нт 
на обекта       9.11.2021 г. 

                      50% до 

                      9.9.2021 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл. част от 18-та год. 
по д-р: 01.01.2021 г. - 

09.10.2021 г. и част 
от 19-та год. по д-р: 

09.10.2021 г. - 
31.12.2021 г.                 

18 /09.10.2020 г. - 

09.10.2021 г.                   
19 /09.10.2021 г. - 

09.10.2022 г.  

      - -  Изпълнява се                              

15.09.2020 

г. -
14.09.2021 

г. 
14.05.2022 

г. – 
13.05.2023г. 
Незастрахов

ан  за 242 
дни 

Платен 
д.недв.имот 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

  

25 Дърворезбарска р-ца  44/ 
Михаил Иванов 

Ненов 
20 г. Няма Няма  174 лв. до        30% до 

  
от АЕМО "Стария 

Добрич" 
10.10.2003 

г. 
  

10.10.2023 
г. 

ангажимент 
ангажиме

нт 
10.10.2023       10.11.2021 г. 

              
(100 лв. 

годишно)  
      70% до 

                      1.10.2021 г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл. част от 18-та год. 
по д-р: 01.01.2021 г. - 

10.10.2021 г. и част 
от 19-та год. по д-р: 

10.10.2021 г. - 

31.12.2021 г.                  

18 /10.10.2020 г. - 
10.10.2021 г.                      

19 /10.10.2021 г. - 
10.10.2022 г.  

      -   

До края на 2-та 
г. - 850 лв., от 3-

та год. до края 
на концесията - 
1 800 лв. (100 

лв/год.) Общо: 
2 650 лв. 

Търсим:  2 500 
лв. = 850 + 1 650 

(15,5х100) 

Отчетени: 2 476 

лв., в това 
число 200 лв. 

Отчетени за 
2020 г. 200 лв. 

Изостава с 24 
лв. В процес на 

изпълнение                                                       

10.10.2020 
г. - 

09.10.2021 
г. 

10.10.2021 
г. - 

09.10.2022 
г.  
Застрахован   

Платен 

д.недв.имот 
за 2021г.                                                                         

Спазено 

Платено КП за 
2021 г., ведно 

с лихва за 

забава 

                        

26 Дървостругарска р-ца  45/ 
ЕТ"Мико-рам-

Костадин 
20 г. Няма Няма 2 376       50% до 

  от АЕМО "Стария Доб- 
14.10.2003 

г. 
Костадинов" 

14.10.2023 

г. 
ангажимент 

ангажиме

нт 
14.10.2023 г.       14.11.2021 г. 

  рич"           
( 150 лв. 

годишно)  
      50% до 

              Общо: 3 300 лв.        4.10.2021 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл. част от 18-та год. 
по д-р: 01.01.2021 г. - 
14.10.2021 г. и част 

от 19-та год. по д-р: 
14.10.2021 г. - 

31.12.2021 г.                  
18 /14.10.2020 г. - 

14.10.2021 г.                       
19 /14.10.2021 г. - 

14.10.2022 г.  

  

Представени 

документи с 
вх.рег. №70-00-

2481/16.11.2021 
г. 

  - - 

2-ра год - 600 

лв., от 3-та до 
края на к-та 150 

лв. годишно, за 
18-та год. по д-

р търсим: 600 + 
2400 лв.  (16 х 

150) = 3 000, 
общо отчетени: 

924 лв. 
Изостава с 2 

076 лв. Не се 
изпълнява. 

16.10.2021 
г. - 

15.10.2022 
г. не е 
представена 

застр. 
полица за 

периода 
01.01.2021 

г.-
15.10.2021 

г. 

Платен 
д.недв.имот 

за 2021г.  

Спазено 

Платено КП за 

2021 г., ведно 
с лихва и 

неустойка за 
забава   



                        

27 Работилница "Народ- 46/ 
ЕТ "БО - Борил 

Цонев" 
20 г. Няма Няма Поддръжка       50% до 

  ни худож. тъкани" от 23.8.2004 г.   23.8.2024 г. ангажимент 
ангажиме

нт 
на обекта       23.9.2021 г. 

  
АЕМО "Стария 

Добрич" 
                  50% до 

                      23.7.2021 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл.: част от 17 - та 
год. по д-р: 01.01.2021 

г. - 23.08.2021 г. и 
част от 18 - та год. по 

д-р: 23.08.2021 - 
31.12.2021г. 

17/23.08.2020 г. - 
23.08.2021 г.   

18/23.08.2021 г. - 
23.08.2022 г.  

  

Представени 

документи с 
вх.рег. №70-00-

2671/08.12.2021 
г. 

  - - Изпълнява се  

30.11.2020 
г.-
29.11.2021 

г. 
24.11.2021 

г. - 
23.11.2022 

г.  
Застрахован 

Платен 
д.недв.имот 

за 2021г. 

Спазено 

Платено КП за 

2021 г., ведно 
с лихва и 

неустойка за 
забава 

  

                        

28 Зографска р-ца от 48/ ЕООД  "СТАВА"  20 г. Няма Няма 2 947,26       70% до 

  
АЕМО "Стария 

Добрич" 
28.9.2004 г.   28.9.2024 г. ангажимент 

ангажиме

нт 
28.9.2024 г.       28.8.2021 г. 

              
( 250 лв. 

годишно)  
      30% до 

              Общо: 6 945 лв.       28.10.2021 г. 



  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 17 - та 

год. по д-р: 01.01.2021 
г. - 28.09.2021 и част 
от 18 - та год. по д-р: 

28.09.2021 - 
31.12.2021    17 

/28.09.2020 г. - 
28.09.2021 г.                   

18 /28.09.2021 г. - 
28.09.2022 г.  

        - 

1-ва год.- 895 

лв., 2-ра год.- 
650 лв., 

останалия 
период (18 г.х 

250) = 4 500, 
други - 900 лв., 

търсим: 5 295 
лв., общо 

отчетени: 3 
997,74 лв.  

Изостава с 1 
297.26 лв.                              

В процес на 
изпълнение.                                     

28.12.2020 
г.-

27.12.2021 
г. 

28.12.2021 
г.-

27.12.2022 
г. 

Застрахован  

Платен 

д.недв.имот 
за 2021 г.    

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.     

  

29 Сиропчийница от 49/ "ХИДРО-СТРОЙ- 20 г. Няма Няма 
466.97 лв. до 

края  
      70% до 

  
АЕМО "Стария 

Добрич" 

11.11.2004 

г. 
МОНТАЖ" ЕООД 

11.11.2024 

г. 
ангажимент 

ангажиме

нт 
на концесията       1.11.2021 г. 

                      30% до 

                      11.12.2021 г. 



  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 17 - та 

год. по д-р: 01.01.2021 
- 11.11.2021 и част от 

18 - та год. по д-р: 

11.11.2021 г. - 

31.12.2021 г.                
17/11.11.2020 г. - 

11.11.2021 г.                       
18/11.11.2021 г. - 

11.11.2022 г.  

      - - 

до края на 1 

год.: 650, до 
края на 2 год.: 

650, до края на 
3 год.: 3700, 

общо за срока - 
над 5000, 

Отчетени: 4 
533.03 лв., в 

това число 
141.85 лв. 

отчетени за 
2021 г.                                                   

В процес на 
изпълнение. 

Представени са 

фактури на 
стойност 141.85 

за 2021 г. 
Изостава с 

466.97 лв. 

28.07.2020 

г. -
27.07.2021 

г. 
28.07.2021 

г. -
27.07.2022 

г. 
Застрахован  

Платен 
д.недв.имот 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.          

  

30 Ретро будка за про- 50/ "КОНИС-Д" ЕООД 40 г. Няма Няма 31 074 лв. до       100% 

  дажба на пакетирани 3.12.2004 г.   3.12.2044 г. ангажимент 
ангажиме

нт 
3.12.2044 г.       2.1.2021 г. 

  хранителни стоки           
450 лв. за 2021 

г.  
        



  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 17 - та 

год. по д-р: 01.01.2021 
г. - 03.12.2021 г. и 

част от 18 - та год. по 

д-р: 03.12.2021 г. - 

31.12.2021 г.               
17/03.12.2020 г. - 

03.12.2021 г.                    
18/03.12.2021 г. - 

03.12.2022 г.  

  

Представени 

документи с 

вх.рег.№70-181-

2/04.02.2022 г. 

  -   

общо: 61 720, 
търсим: 35 310 

лв., отчетени: 
30 646.15 лв.,в 

т.ч.  9 567.15 
лв. без ДДС 6 

бр. ф-ри за 

доставка на 

материали за 
2021 г. 

Изостава: 
4663.85 лв. в 

т.ч. 450 лв. за 
2021 г. 

 
28.02.2020 

г. - 
27.02.2021 

г. 

28.02.2021 

г. - 
27.02.2022 

г. 
Застрахован      

Платени 

д.недв.имот 

и т.бит.отп. 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 

Платено КП за 

2021 г., ведно 

с лихва за 

забава 

  

31 Обект за обществено 52/ 
ЕТ "Георги 

Николов -  
30 г. 6 р.м.- зима Няма Поддръжка на        100% до 

  хранене (ООХ) No 2 25.1.2005 г.   25.1.2035 г. 10 р.м.- 
ангажиме

нт 
обекта       24.2.2021 г. 

  Градски парк "Свети   Ивилина Петрова"   пролетно -             

  Георги" гр. Добрич        летен сезон             



  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 16 - та 

год. по д-р: 01.01.2021 
- 25.01.2021 и част от 

17 - та год. по д-р: 

25.01.2021 г. - 

31.12.2021 г.                           
16/25.01.2020 г. - 

25.01.2021 г.                   
17/25.01.2021 г. - 

25.01.2022 г.  

  

Представени 
документи с 

вх.рег.№ 70-00-62 

Дата: 13.01.2022 

г. 

  

Данни от 

Националния 
осигурителен 

институт  
Месец / година 

Социално осигурени 

Здравно осигурени  
12 / 2021 5  5   

11 / 2021 5  5   
10 / 2021 6  6   

9 / 2021 11  11   

8 / 2021 11  11   

7 / 2021 11  11   
6 / 2021 11  11   

5 / 2021 11  11   
4 / 2021 10  10   

3 / 2021 5  5   
2 / 2021 5  5   

1 / 2021 5  5   
Средно годишно 8 

р.м. 

- Изпълнява се 

25.02.2020 
г. - 

24.02.2021 
г. - 

25.02.2021 

г. - 

24.02.2022 
г. 

Застрахован   

Платени 

д.недв.имот 

и т.бит.отп. 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 

Платено КП за 

2021 г., ведно 

с лихва за 

забава 

                        

32 Обект за обществено 53/ "ЛАЙФ 2017" ООД 30 г. 10 р.м. ср. год. Няма 12 617,00 лв       100% до 

  хранене (ООХ) No 1 31.1.2005 г.   31.1.2035 г. 31.1.2035 г. 
ангажиме

нт 

до края на 

концес. 
      2.3.2021 г. 

  
Градски парк "Св. 

Георги" 
          

( 350 лв. 

годишно)  
        



  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл.: част от 16 - та 
год. по д-р: 01.01.2021 

г. - 31.01.2021 г. и 
част от 17 - та год. по 

д-р: 31.01.2021 г. - 
31.12.2021 г.                  

16/31.01.2020 г. - 
31.01.2021 г.                      

17/31.01.2021 г. - 
31.01.2022 г. 

      

По данни от 
Националния 

осигурителен 
институт    

Месец/година/Социал
но осигурени Здравно 

осигурени/ р.м. 
12 / 2021 10  10   

11 / 2021 10  10   
10 / 2021 11  11   

9 / 2021 14  14   
8 / 2021 15  15   

7 / 2021 14  14   
6 / 2021 14  14   
5 / 2021 13  13   

4 / 2021 11  11   
3 / 2021 11  11   

2 / 2021 10  10   
1 / 2021 10  10        

Средно годишно 12 
р.м. 

- 

Общо: 134 450 

лв.    търсим: 
103 000 лв. 

Отчетени: 121 
833 лв.                        

В процес на 
изпълнение. 

06.03.2020 
г. - 

05.03.2021 
г. 

06.03.2021 
г. - 

05.03.2022 
г. 
Застрахован 

Платени 
д.недв.имот 

и т.бит.отп. 
за 2021 г.                                                                         

Спазено 

Платено КПза 
2021 г., ведно 

с лихва за 
забава 

  

33 Обект за обществено 54/ ЕТ "Неделя- 25 г. 4 р.м. Няма Поддръжка на        30% до 

  хранене (ООХ)  28.2.2005 г. Тодор Николов" 28.2.2030 г. 28.02.2030 г. 
ангажиме

нт 
обекта       28.3.2021 г. 

  в ОУ "Ст. Караджа"                   70% до 

                      18.2.2021 г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл.: част от 16 - та 
год г.. по д-р: 

01.01.2021 - 
28.02.2021 г. и част 

от 17 - та год. по д-р: 

28.02.2021 г. - 

31.12.2021 г.                   
16/28.02.2020 г. - 

28.02.2021 г.                       
17/28.02.2021 г. - 

28.02.2022 г.  

      

По данни от 
Националния 

осигурителен 
институт 

Месец/година 

Социално осигурени 
Здравно осигурени   

12 / 2021 2  3   
11 / 2021 2  3   

10 / 2021 2  3   

9 / 2021 2  3   

8 / 2021 2  3   
7 / 2021 2  3   

6 / 2021 2  3   
5 / 2021 1  2   

4 / 2021 1  2   
3 / 2021 1  2   

2 / 2021 1  2   
1 / 2021 2  3  

- Изпълнява се 

26.03.2020 
г.-

25.03.2021 
г. 

26.03.2021 

г.-

25.03.2022 
г. 

Застрахован      

Платен 

д.недв.имот 

за 2021 г.                                                                          

Спазено 
Платено КП за 

2021 г. 

                        

34 Работилница за везба 58/ 
ЕТ "Мъниста-

Стоян 
20 г.  Няма Няма 4 905 лв.       50% до 

  от АЕМО"Стария  3.8.2005 г. Стоянов" 3.8.2025 г. ангажимент 
ангажиме

нт 
до 03.08 2025 г.       3.7.2021 г. 

  Добрич"                   50% до 

                      3.9.2021 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 16 - та 

год. по д-р: 01.01.2021 
г. - 03.08.2021 и част 

от 17 - та год. по д-р: 

03.08.2021 г. - 

31.12.2021 г.                 
16/03.08.2020 г. - 

03.08.2021 г.                      
17/03.08.2021 г. - 

03.08.2022 г.  

        - 

2 - ра год. - 1 
040 лв., от 3 - та 

год. до края на 
концесията - 6 

390 лв., общо: 7 

430 лв., общо 

отчетени: 2 525 
лв.                         

В процес на 
изпълнение. 

12.08.2020 
г. 

11.08.2021 
г.  

13.08.2021 

г. 

12.08.2022 
г. 

Незастрахов
ан за 1 ден. 

Платен 
д.недв.имот 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 

Платено КП за 

2021 г., ведно 

с лихва за 

забава 



                        

35 ООХ № 3  в Гр. парк 66/ 
ЕТ "МАРИЯ 
АНГЕЛОВА- 

30 г. 5 р.м. ср.год. Няма Поддръжка на        100% до 

  "Св. Георги" 6.4.2006 г. НАСИМА" 6.4.2036 г. 6.4.2036 г. 
ангажиме

нт 
обекта       5.5.2021 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл.: част от 15 - та 
год. по д-р: 01.01.2021 

г. - 06.04.2021 г. и 

част от 16 - та год. по 

д-р: 06.04.2021 г. - 
31.12.2021 г.                 

15/06.04.2020 г. - 
06.04.2021 г.                    

16/06.04.2021 г. - 

06.04.2022 г.  

  

Представени 

документи с 

вх.рег.№ 70-00-

1287/09.06.2022 
г.  

  

Месец/година 
Социално осигурени 

Здравно осигурени    
12 / 2021 0  1   

11 / 2021 0  1   
10 / 2021 3  4   

9 / 2021 6  7   

8 / 2021 7  8   

7 / 2021 7  8   
6 / 2021 6  7   

5 / 2021 6  7   
4 / 2021 1  2   

3 / 2021 0  1   
2 / 2021 0  1   

1 / 2021 0  1            

- Изпълнява се 

19.06.2020 

г.-
18.06.2021 

г. 

19.06.2021 

г. - 
18.06.2022 

г. 
Застрахован 

Платени 

д.недв.имот 

и т.бит.отп. 
за 2021 г.                                                                        

Спазено 

За 2020 г. :  
 КП – 5 548,87 

лв. 
ДДС – 1 109,78 

лв. 
1 вноска: 

КП - 1941.11 
лв. 

ДДС – 388.22 
лв. 

Лихва към 
30.08.2020 г. 

вкл. в размер 
на 23,12 лв.  

Неустойка към 
31.12.2021 г. 

вкл. в размер 
на – 6 344,34 
лв. 

2 вноска: 
КП - 2774.43 

лв. 
ДДС – 554.89 

лв. 

Лихва към 

30.12.2020 г. 
вкл. в размер 

на 23,12 лв.  
Неустойка към 

31.12.2021 г. 
вкл. в размер 

на –  5 077,21 
лв. 

За 2021 г. :  
КП – 5 643.21 

лв. 
ДДС – 1 128.64 
лв. 

1 вноска  

КП 2821.61 лв.  

ДДС  564.32 лв. 
Лихва към 

30.11.2021 г. – 
23.51 лв. 

Неустойка към 
31.12.2021 г. – 

437.35 лв. 
2 вноска  

КП 2821.60 лв.  



ДДС  564.32 лв. 

    

36 
ООХ - ПМГ "Иван 

Вазов" 
67/ 

“КЕНТАВЪР” 
ЕООД 

25 г. 2 р.м. Няма 83 639 лв.       100% до 

    28.6.2006 г.   28.6.2031 г. 28.6.2031 г. 
ангажиме

нт 
до 28.06.2031 г.       27.7.2021 г. 

              
Общо: 200 000 

лв.  
        



  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 15 - та 

год. по д-р: 01.01.2021 
г. - 28.06.2021 г. и 

част от 16 - та год. по 

д-р: 28.06.2021 г. - 

31.12.2021 г.                 

15/28.06.2020 г. - 
28.06.2021 г.                    

16/28.06.2021 г. - 
28.06.2022 г.  

       

Данни от 
Националния 

осигурителен 
институт  

Месец / година 
Социално осигурени 

Здравно осигурени  
12 / 2021 17  17   

11 / 2021 18  18   
10 / 2021 18  18   

9 / 2021 18  18   

8 / 2021 17  17   

7 / 2021 17  17   
6 / 2021 16  16   

5 / 2021 17  17   
4 / 2021 15  15   

3 / 2021 18  17   
2 / 2021 17  17   

1 / 2021 16  16  
 
  

- 

1-ва год. по д-р: 

55 000 лв., от 3 
год. до края - 

ежегодно по 
3000 лв. = 70 

000лв., през 15-
та г. - 75 000 

лв.,  търсим: 

170 500 лв.                                    

Общо отчетени 
116 361.50  в 

т.ч. 5134 лв. за 
2021 г.                                             

изостава с 54 
138.50 лв.   

 
18.03.2020 

г. - 
17.03.2021 
г.  

18.03.2021 

г. - 

17.03.2022 
г. 

Застрахован  

Платени 
д.недв.имот 

и т.бит.отп. 

за 2021 г. 

Спазено 

Платено КП за 
2021 г., ведно 

с лихва за 

забава 

                        

37 
Кинозала и 

прилежащи  
68/ ЕООД "КИНОКЛУБ 20 г. 3 р.м. Няма 12 000 лв       100% до 

  
фоайета от Дом-

паметник 

13.10.2006 

г. 
 ИКАР" 

13.10.2026 

г. 
13.10.2026 г. 

ангажиме

нт 
2021 - 2026       12.11.2021 г. 

  "Йордан Йовков"           Общо: 70500 лв.         



  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл.: част от 15 - та 
год. по д-р: 01.01.2021 

г. - 13.10.2021 г. и 
част от 16 - та год. по 

д-р: 13.10.2021 г. - 

31.12.2021 г.                 
15/13.10.2020 г. - 

13.10.2021 г.                   
16/13.10.2021 г. - 

13.10.2022 г. 

      

Данни от 
Националния 

осигурителен 
институт  

Месец / година 
Социално осигурени 

Здравно осигурени  
12 / 2021 3  4   

11 / 2021 3  4   
10 / 2021 3  4   

9 / 2021 3  4   

8 / 2021 3  4   

7 / 2021 3  4   
6 / 2021 3  4   

5 / 2021 4  5   
4 / 2021 3  4   

3 / 2021 4  4   
2 / 2021 4  4   
1 / 2021 4  4   

- 

1-ва год. - 27 
500, 2007 – 

2011 - 7 000, 
2011 – 2016 – 12 

000, 2016 – 
2021 – 12 000, 

2021 – 2026 – 12 
000, общо: 70 

500 лв. Търсим: 

58 500 лв. до 

2021 г.                         
общо отчетени: 

48 380 лв. 
Изостава с  10 

120 лв.                           

16.03.2020 

г. - 
15.03.2021 

г.   
16.03.2021 

г. - 

15.03.2022 

г. 
Застрахован     

Платени 
д.недв.имот 
и т.бит.отп. 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г. 

                        

38 
"Сарашка 

работилница"    
70/ 

ЕТ "СОБОЛ - 

СТОЯН 
20 г. 1 р.м. Няма 2 850,64 лв.       100% до 

  
 АЕМО "Стария 

Добрич" 
7.12.2006 г. БОРИСОВ" 7.12.2026 г. 7.12.2026 г. 

ангажиме

нт 
7.12.2026  г.       6.1.2021 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 15 - та 

год. по д-р: 01.01.2021 
г. - 07.12.2021 г. и 

част от 16 - та год. по 
д-р: 07.12.2021 г. - 

31.12.2021 г.                   

15 /07.12.2020 г. - 
07.12.2021 г.                      

16 /07.12.2021 г. - 
07.12.2022 г. 

      

 

Месец / година 
Социално осигурени 

Здравно осигурени  
12 / 2021 2  2   

11 / 2021 2  2   
10 / 2021 2  2   

9 / 2021 2  2   
8 / 2021 2  2   

7 / 2021 2  2   

6 / 2021 2  2   
5 / 2021 2  2   

4 / 2021 2  2   
3 / 2021 2  2   

2 / 2021 2  2   
1 / 2021 2  2   

- 

Общо - 10  000 

лв.; отчетени: 7 
149,36 лв. вкл. 

2019 г.; 10 000  
- 7 149,36 = 

2850,64 лв. В 

процес на 
изпълнение. 

30.04.2020 
г.– 

29.04.2021 
г. 

30.04.2021 
г. – 

29.04.2022 

г.  

Застрахован  

Платени 

д.недв.имот  
за 2021 г.                                                                         

Спазено 

Платено КП за 
2021 г., ведно 

с лихва и 
неустойка за 

забава 



  

39  Спирка по ул."Отец 78/ 
"ВЕНЦИ 

СИМЕОНОВ"  
20 г.  2 р.м. Няма 1 800 лв       100% до 

  
Паисий"  (до 

Стоматол). 
9.2.2007 г. ООД 9.2.2027 г. 9.2.2027 г. 

ангажиме

нт 

през 15-та год. 

по д-р 
      11.3.2021 г. 

              
до края: 517.16 

лв. 
        

  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 14 - та 

год. по д-р: 01.01.2021 
г. - 09.02.2021 г. и 

част от 15 - та год. по 
д-р: 09.02.2021 г. - 

31.12.2021 г.                      

14/09.02.2020 г. - 
09.02.2021 г.                     

15/09.02.2021 г. - 
09.02.2022 г.  

  

Представени 
документи с 

вх.рег.№ 70-00-
1355/21.06.2022 

г.  

  

Данни от 

Националния 
осигурителен 

институт  

Месец / година 

Социално осигурени 
Здравно осигурени  

12 / 2021 3  3   
11 / 2021 3  3   

10 / 2021 3  3   
9 / 2021 3  3   
8 / 2021 3  3   

7 / 2021 3  3   
6 / 2021 3  3   

5 / 2021 3  3   
4 / 2021 3  3   

3 / 2021 3  3   
2 / 2021 3  3   

1 / 2021 2  2   

    

- 

Общо: 36 470 
лв,  търсим: 34 

670 лв., 
отчетени вкл. 

2021 г. - 35 
952.84 лв.; 

Отчитаме за 

2021 г. 1 523.60 
лв. Изостава с  

517.16 лв.  

07.02.2020 
г. - 

06.02.2021 
г. 

07.02.2021 
г. - 

06.02.2022 
г. 

Застрахован   

Платени 

д.недв.имот 
и т.бит.отп. 
за 2021 г.                                                                         

 Спазено  
Платено КП за 

2021 г. 

                        

40 Сладкарница в АЕМО  82/ 
"ЕИ ВИ ДЖИ" 

ЕООД 
20 г. 1 р.м. Няма 541,08 лв.       100% до 

  "Стария Добрич" 23.3.2007 г.   23.3.2027 г. 23.3.2027 г. 
ангажиме

нт 
23.3.2027 г.         21.4.2021 г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл.: част от 14 - та 
год. по д-р: 01.01.2021 

- 23.03.2021 и част от 
15 - та год. по д-р: 

23.03.2021 - 

31.12.2021       14 
/23.03.2020 - 

23.03.2021                      

15 /23.03.2021 - 

23.03.2022  

  

С Решение № 32-2 

от м. март 2022 г. 
на Общински 

съвет град 
Добрич, 

договорът е 
прекратен 

считано от 

20.04.2022 г. 

  

Данни от 
Националния 

осигурителен 
институт  

Месец / година 
Социално осигурени 

Здравно осигурени  
9 / 2021 1  1   
8 / 2021 1  1   

7 / 2021 1  1   
6 / 2021 1  1   

5 / 2021 1  1   

4 / 2021 2  2   

3 / 2021 1  1   
2 / 2021 1  1   

1 / 2021 1  1   

- 

Общо: 15 000 

лв. Търсим 12 
500 лв. 

Отчетени 14 
458,92 лв.  

01.04.2019 

г. - 
31.03.2020 

г. -
01.04.2020 

г. -
31.03.2021 

г. 
01.04.2021 

г. -
31.03.2022 

г. 

19.04.2022 

г. - 
18.04.2023 

г. 
Застрахован     

Платен 
д.недв.имот 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

                        

41 Част от сграда в СУ 87/ "РОЗАЛИ" ООД 15 г. средно 4-5 р.м. Няма 43 000 лв.       100% 

  
"Кл. Охридски"-

уч.стол 

10.10.2008 

г. 
  

10.10.2023 

г. 
10.10.2023 г. 

ангажиме

нт 
10.10.2023 г.       10.11.2021 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл.: част от 13 - та 
год. по д-р: 01.01.2021 

- 10.10.2021 и част от 
14 - та год. по д-р: 

10.10.2021 - 
31.12.2021       13 

/10.10.2020 - 
10.10.2021                      

14 /10.10.2021 - 

24.06.2022 

  

С решение №34-6 
от 31.05.2022 г. на 

Общински съвет 
град Добрич, 

договорът е 
прекратен 

считано от 
20.04.2022 г. 

Представени са 
документи с вх. 

рег. №70-00-

90/17.01.2022 г. 

  

Данни от 

Националния 
осигурителен 

институт Месец / 

година Социално 
осигурени Здравно 

осигурени  
12 / 2021 6  6   

11 / 2021 6  6   
10 / 2021 6  6   

9 / 2021 6  6   
8 / 2021 1  1   

7 / 2021 1  1   
6 / 2021 6  6   

5 / 2021 7  7   
4 / 2021 7  7   

3 / 2021 8  8   
2 / 2021 7  7   

1 / 2021 7  7   

- 

общо за срока: 

184 000 лв. 
отчетени: 141 

000 лв. 184 000 
лв. -141 000 лв. 

= 43 000 лв.                                                                                                         

11.03.2020 

г.-
10.03.2021 

г. 
11.03.2021 

г.-
10.03.2022 

г. 
11.03.2022 

г.-
10.03.2023 

г.   
Застрахован       

Платени 
д.недв.имот 

и т.бит.отп. 
за 2021 г. 

Спазено 
Платено КП за 

2021 г. 

                        

42 СК "Русалка" 91/ "БИ ЕЙ ТУР" ООД  30 г. 18 р.м 
Няма 

ангажи- 
480 084,40 лв.       100% до 



    25.1.2010 г.   25.1.2040 г. 25.1.2040 г. мент 25.1.2040 г.       23.2.2021 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 11 - та 

год. по д-р: 01.01.2021 
г. - 25.01.2021 г. и 

част от 12 - та год. по 

д-р: 25.01.2021 г. - 

11.11.2021 г.                 
11/25.01.2020 г. - 

25.01.2021 г.                   
12/25.01.2021 г. - 

25.01.2022 г. 

  

С решение 
РЕШЕНИЕ 25 – 5 

от 21.09.2021 г. на 
Общински съвет 

град Добрич, 

договорът е 

прекратен 
считано от 

11.11.2021 г. 

  

Данни от 
Националния 

осигурителен 
институт  

Месец / година 
Социално осигурени 
Здравно осигурени 

11 / 2021 4  4  
10 / 2021 4  4  

9 / 2021 4  4  

8 / 2021 4  4  

7 / 2021 4  4  
6 / 2021 4  4  

5 / 2021 4  4  
4 / 2021 4  4  

3 / 2021 5  5  
2 / 2021 5  5  

1 / 2021 5  5 
                       

- 

Общо: 2 405 000 

лв. за 2-ра год. - 
1 700 000 лв.; 

до края на 10-та 
год.- 260 000 лв. 

за открит 
плувен басейн = 

1 960 000 лв., 

до края на 30 

год. - 445 000 
лв., отчетени: 1 

924 915 лв., не е 
изпълнено 

изграждане на 

откр. плувен 
басейн 

 
 Не е 

представена 

застраховат

елна полица      

Не са 

платени 
д.недв.имот 

и т.бит.отп.  

за периода:    

2010 г. - 
2021 г. 

Спазено 

Дължимо към 

11.11.2021г. 
задължения в 

размер 306 

826.61 лв. в 

това число КП, 
лихва и 

неустойка 

                        

43 Млад. танц. площадка 92/ "ЛЮБЕНАС" ЕООД  20 г. 5 р.м. Няма  Поддръжка        100% до 

  
в Гр. Парк "Св. 

Георги" 
2.3.2010 г.   2.3.2030 г. 2.3.2030 г. 

ангажиме

нт 
на обекта       31.3.2021 г. 



  

Отчетна година: 
календарна 20201 г., 

вкл.: част от 11 - та 
год. по д-р: 01.01.2021 

г. - 02.03.2021 г. и 
част от 12 - та год. по 

д-р: 02.03.2021 г. - 

31.12.2021 г.                         

11/02.03.2020 г. - 
02.03.2021 г.                     

12/02.03.2021 г. - 
02.03.2022 г.  

  

Представени 
документи с 

вх.рег.№ 70-00-
1370/24.06.2022 

г. 

  

Данни от 
Националния 

осигурителен 
институт Месец / 
година Социално 

осигурени Здравно 
осигурени  

12 / 2021 5  5   
11 / 2021 6  6   

10 / 2021 8  8   

9 / 2021 9  9   

8 / 2021 8  8   
7 / 2021 8  8   

6 / 2021 11  11   
5 / 2021 13  13                                          

за останалите месеци 
няма данни за 

работни места. 

-   

15.05.2020 

г. -
14.05.2021 г 

15.05.2021 
г.-

14.05.2022 
г. 

Платени 
д.недв.имот 

и т.бит.отп. 

за 2021 г.                                                                         

Частично 

спазено 

Платено КП за 
2021 г., ведно 

с лихва  за 

забава 

                        

44 УСШ 93/ "ИЗИДА" ООД  20 г. 3 р.м Няма Поддръжка        100% до 

  Ученич.спортна школа   12.4.2010 г.   12.4.2030 г. 12.4.2030 г. 
ангажиме

нт 
на обекта       11.5.2021 г. 

  
в Гр. Парк "Св. 

Георги" 
                    



  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 11 - та 

год. по д-р: 01.01.2021 
г. - 12.04.2021 г. и 

част от 12 - та год. по 

д-р: 12.04.2021 г.- 

31.12.2021 г.       

11/12.04.2020 г. - 
12.04.2021 г.                     

12 /12.04.2021 г. - 
12.04.2022 г. 

  

Представени 
документи с 

вх.рег.№ 70-181-

1/04.02.2022 г. 

  

Данни от 

Националния 
осигурителен 

институт  
Месец / година 

Социално осигурени 
Здравно осигурени   

12 / 2021 81  81   
11 / 2021 79  78   

10 / 2021 79  79   
9 / 2021 107  107   

8 / 2021 130  130   
7 / 2021 130  130   

6 / 2021 132  132   
5 / 2021 134  134   

4 / 2021 134  134   
3 / 2021 124  124   

2 / 2021 108  108   
1 / 2021 76  76  

- Изпълнява се 

18.04.2020 
г.- 

17.04.2021 
г. 

18.04.2021 
г. - 

17.04.2022 
г. 

Застрахован  

Платени 
д.недв.имот 

и т.бит.отп. 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г. 

                        

45 Хотел (Хан) от  95/ 
„НАВА-ТУРИСТ” 

ЕООД  
20 г. 7 р.м. Няма  Поддръжка        100% до 

  АЕМО"Стария Добрич" 20.6.2011 г.   20.6.2031 г. 20.6.2031 г. 
ангажиме

нт 
на обекта       19.7.2021 г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл.: част от 10 - та 
год. по д-р: 01.01.2021 

г. - 20.06.2021 г. и 
част от 11 - та год. по 

д-р: 20.06.2021 г. - 

31.12.2021 г.                       
10 /20.06.2020 г. - 

20.06.2021 г.                     
11 /20.06.2021 г. - 

20.06.2022 г. 

  

Представени 

документи с 

вх.рег.№ 70-00-

1348/20.06.2022 
г. 

  

 
Месец / година 

Социално осигурени 
Здравно осигурени  

12 / 2021 12  12   
11 / 2021 12  12   

10 / 2021 13  13   
9 / 2021 14  14   

8 / 2021 14  14   

7 / 2021 15  15   
6 / 2021 14  14   

5 / 2021 14  14   
4 / 2021 13  13   

3 / 2021 13  13   
2 / 2021 13  13   

1 / 2021 13  13   

- Изпълнява се 

15.08.2020 
г. -

14.08.2021 
г. 

15.08.2021 

г. -
14.08.2022 

г.    

Платен 

д.недв.имот 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 

За 2020 г. : 

КП – 11 222.10 
лв. 

ДДС – 2 244.42 
лв. 

Лихва към 
18.08.2020 г. 

вкл. в размер 
на  - 187,04лв. 

 Неустойка 

към 31.12.2021 
г. вкл. в размер 

на – 34 702.66 
лв. 

За 2021 г. :  
Лихва към 

10.08.2021 г. - 
63.41 лв. 

  

46 Гостилница от  96/ 
„НАВА-ТУРИСТ” 

ЕООД  
20 г. 6 р.м. Няма  Поддръжка        100% до 

  
АЕМО "Стария 

Добрич" 
20.6.2011 г.   20.6.2031 г. 20.6.2031 г. 

ангажиме

нт 
на обекта       19.7.2021 г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл.: част от 10 - та 
год. по д-р: 01.01.2021 

г. - 20.06.2021 г. и 
част от 11 - та год. по 

д-р: 20.06.2021 г. - 
31.12.2021 г.                       

10 /20.06.2020 г. - 
20.06.2021 г.                    

11 /20.06.2021 г.- 
20.06.2022 г. 

  

Представени 
документи с 

вх.рег.№ 70-00-

1347/20.06.2022 

г. 

  

Месец / година 

Социално осигурени 
Здравно осигурени  

12 / 2021 12  12   
11 / 2021 12  12   

10 / 2021 13  13   
9 / 2021 14  14   

8 / 2021 14  14   

7 / 2021 15  15   

6 / 2021 14  14   
5 / 2021 14  14   
4 / 2021 13  13   

3 / 2021 13  13   
2 / 2021 13  13   

1 / 2021 13  13   

- Изпълнява се 

15.08.2020 
г. -

14.08.2021 
г. 

15.08.2021 
г. -

14.08.2022 
г.    

Платен 

д.недв.имот 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 

За 2020 г. :  
КП – 7294.83 

лв. 
ДДС – 1 458.97 

лв.  

Лихва към 
18.08.2020 г. 

вкл. в размер 
на - 121,57 лв. 

 Неустойка 
към 31.12.2021 

г. вкл. в размер 
на  – 22 738.83 

лв. 
За 2021 г. :  

Лихва към 
10.08.2021 г. - 

41.21 лв. 

  

47 Спирка 1 до 97/ "ДЕСАЮНО" ЕООД 12 г. 1 р.м. Няма  Поддръжка        100% до 

   ОУ "Хр. Ботев" 1.12.2011 г.   1.12.2023 г. 1.12.2023 г. 
ангажиме

нт 
 на обекта       11.12.2021 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл.: част от 10 - ма 
год. по д-р: 01.01.2021 

г. - 01.12.2021 и част 
от 11 - та год. по д-р: 

01.12.2021 г. - 
31.12.2021 г.                  

10 /01.12.2020 г. - 
01.12.2021 г.                    

11 /01.12.2021 г. - 
01.12.2022 г. 

  

 Представени 
документи с 

вх.рег.№ 70-00-
2809/ 23.12.2021 

г. 

  

Месец / година 

Социално осигурени 
Здравно  

12 / 2021 1  1   
11 / 2021 1  1   

10 / 2021 1  1   
9 / 2021 1  1   

8 / 2021 1  1   
7 / 2021 1  1   

6 / 2021 1  1   

5 / 2021 1  1   
4 / 2021 1  1   

3 / 2021 1  1   
2 / 2021 1  1   

1 / 2021 1  1   

- Изпълнява се 

02.10.2020 
г.-

01.10.2021 
г. 

02.10.2021 
г.-

01.10.2022 

г. 
Застрахован                                                                                                                                                                                                                                                                             

Платени 
д.недв.имот 

и т.бит.отп. 
за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

                        



48 Бивша целодневна  98/ 
"БЕСТРЕЙНИНГ" 

ООД 
20 г. 10 р.м. Няма  Поддръжка        100% до 

   детска градина 22  15.3.2012   15.3.2032 г. 15.3.2032 
ангажиме

нт 
на обекта       14.4.2021 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 9 - ма 

год. по д-р: 01.01.2021 
г. - 15.03.2021 г. и 

част от 10 - ма год. по 
д-р: 15.03.2021 г. - 

31.12.2021 г.                  
9 /15.03.2020 г. - 

15.03.2021 г.                          

10 /15.03.2021 г. - 
15.03.2022 г. 

  

Представени 

документи с 
вх.рег.№ 70-00-

920/15.04.2022 г. 

  

 

Данни от 
Националния 

осигурителен 
институт Месец / 

година Социално 
осигурени Здравно 

осигурени  
12 / 2021 6  6   

11 / 2021 6  6   
10 / 2021 6  6   

9 / 2021 7  7   
8 / 2021 6  6   
7 / 2021 7  7   

6 / 2021 10  10   
5 / 2021 8  8   

4 / 2021 5  5   
3 / 2021 9  9   

2 / 2021 4  4   
1 / 2021 4  4   

- Изпълнява се 

17.10.2020-
16.10.2021 

г. 
17.10.2021-

16.10.2022 
г.  

Платени 

д.недв.имот 
и т.бит.отп. 

за 2021 г.                                                                         

Спазено 

Всичко 
задължения 

към 31.12.2021 
г.: 190 097,52 

лв. в т.ч. лихви 
и неустойки 

  

49 Детска площадка  99/ 
„СТЕЛА – РИД” 

ООД 
12 г. 2 р.м. Няма  Поддръжка на        100% до 

  и футболно игрище  27.7.2012 г.   27.7.2024 г. 27.7.2024 г. 
ангажиме

нт 
имота       25.8.2021 г. 

                        



  

Отчетна година: 

календарна 2021 г., 
вкл.: част от 9 - та 

год. по д-р: 01.01.2021 
г. - 27.07.2021 г. и 

част от 10 - та год. по 

д-р: 27.07.20201 г. - 
31.12.2021 г.                              

9/27.07.2020 г. - 
27.07.2021 г.                       

10/27.07.2021 г. - 
27.07.2022 г. 

      

Данни от 
Националния 

осигурителен 
институт  

Фирма: 
Месец / година 

Социално осигурени 
Здравно осигурени    

12 / 2021 26  26   
11 / 2021 27  27   

10 / 2021 28  28   

9 / 2021 27  27   

8 / 2021 29  29   
7 / 2021 29  29   

6 / 2021 27  27   
5 / 2021 27  27   

4 / 2021 30  30   
3 / 2021 35  35   

2 / 2021 39  39   
1 / 2021 37  37   

   

- Изпълнява се 

Не е 
представена 

застраховат

елна полица 

за 2021 г. 

Не са 
платени 

д.недв.имот 

и т.бит.отп. 

за 2021 г. 

Спазено 
Платено КП за 

2021 г. 

                        

50 
Тоалетна в Градски 

парк  
100/ "ТАНАТОС" ООД 20 г. 3 р.м. Няма  Поддръжка на        100% до 

  "Св. Георги" 22.8.2012 г.   22.8.2032 г. 22.8.2032 г. 
ангажиме

нт 
имота       20.9.2021 г. 

                        



  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл.: част от 9 - ма 
год. по д-р: 01.01.2021 

- 22.08.2021 и част от 
10 - та год. по д-р: 

22.08.2021 г. - 
31.12.2021 г.                                      

9/22.08.2020 г. - 
22.08.2021 г.                       

10/22.08.2021 г. - 
22.08.2022 г.  

      

Данни от 

Националния 
осигурителен 

институт  
Месец / година 

Социално осигурени 
Здравно  

12 / 2021 37  37   
11 / 2021 36  36   
10 / 2021 39  40   

9 / 2021 39  39   
8 / 2021 34  34   

7 / 2021 34  34   
6 / 2021 34  34   

5 / 2021 34  34   
4 / 2021 34  34   

3 / 2021 34  34   
2 / 2021 34  34   

1 / 2021 33  33 

- 
   

Изпълнява се 

 

01.10.2020 
г.- 

30.09.2021 
г.  

01.10.2021 
г.- 

30.09.2022 
г. 

Застрахован 

Платени 
д.недв.имот 

и т.бит.отп. 
за 2021 г.                                                                         

Спазено 
Платено КП за 

2021 г. 

  

51 Бъчварница от  101/ "ГЕЯВИН" ЕООД 20 г. 1 р.м. Няма  Поддръжка на        100% до 

  
АЕМО "Стария 

Добрич" 
2.12.2015 г.   2.12.2035 г. 2.12.2035 г. 

ангажиме
нт 

имота       31.12.2021 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2021 г., 

вкл.: част от 6 - та 
год. по д-р: 01.01.2021 

г. - 02.12.2021 г. и 

част от 7 - та год. по 
д-р: 02.12.2021 г. - 

31.12.2021 г.                                        
6/02.12.2020 г. - 

02.12.2021 г.                      

7/02.12.2021 г. - 

02.12.2022 г. 

      

Данни от 
Националния 

осигурителен 
институт  

Месец / година 
Социално осигурени 

Здравно осигурени  
12 / 2021 2  2   

11 / 2021 2  2   
10 / 2021 2  2   

9 / 2021 2  2   
8 / 2021 2  2   

7 / 2021 2  2   

6 / 2021 2  2   

5 / 2021 2  2   
4 / 2021 2  2   

3 / 2021 3  3   
2 / 2021 3  3   
1 / 2021 3  3   

- Изпълнява се 

31.08.2020 
г. - 
30.08.2021 

г. 
31.08.2021 

г. - 
30.08.2022 

г. 

Платен 
д.недв.имот 

за 2021 г. 

Спазено 
Платено КП за 

2021 г.  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
Предложение за прекратяване на договор №29 от 26.05.2003 г., за предоставяне на концесия върху 

имот, публична общинска собственост: „Работилница за графика и рисувана керамика”, находящ се 

в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 8: 

 
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 №29 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 №70-00-1565 от 26.07.2022 г. от концесионера ЕТ „ВИЛАНА – 

ВЕЛИНА ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА”, гр. Добрич, реши: 

1. Приема предложение с наш вх. рег. индекс №70-00-1565 от 26.07.2022 г. от концесионера 

ЕТ „ВИЛАНА – ВЕЛИНА ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА”, представляван от Велина Христова 

Господинова, гр. Добрич, за прекратяване по взаимно съгласие на договор №29 от 26.05.2003 г. за 

предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Работилница за графика и 

рисувана керамика”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич, по взаимно съгласие, 

поради финансови затруднения на концесионера. 

2. Прекратява по взаимно съгласие договор №29 от 26.05.2003 г. за предоставяне на 

концесия върху имот, публична общинска собственост: „Работилница за графика и рисувана 

керамика”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич с концесионер ЕТ „ВИЛАНА – 

ВЕЛИНА ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА”, представляван от Велина Христова Господинова, със 

седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул.“Кирил и Методий“ 7, ет. 1, ап. 2, ЕИК:124056040, 

считано от 26.10.2022 г. Да се подготви и подпише двустранно споразумение за прекратяване на 

концесионния договор. 

3. След изпълнение на т. 2 от настоящото решение: 

Внесената гаранция по сметка на Община град Добрич в размер на 800.00 лв. 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“ – 29; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  
     (Гергана Манолова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2022 – 2023 година 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 9: 

 

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

37в, ал. 16 и ал. 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:  

1. Дава съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища на територията на 

Община град Добрич, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 

година. 

 2. Определя цена за ползване в размер на 85.00 лв./дка средно годишно рентно 

плащане за землището. 

3. 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:  

     (Гергана Манолова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Удължаване срока на договор за кредит №1098/12.08.2019 г. с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, отпуснат за изпълнение на проект 

ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион 

Меджидия – Добрич“ по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020 г., 

Приоритетна ос 1: Добре свързан регион. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 10: 

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2, чл. 

4, т. 1, чл. 13, чл. 14, чл. 15 а, чл. 17 от Закона за общинския дълг  

1. Променя свое Решение №31 – 16/22.02.2022 г. както следва:  

● В частта „Условия за погасяване“: 

Срок на погасяване: 

БИЛО: „до 26.09.2022 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване“, 

СТАВА: „до 26.06.2023 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване“. 

Останалите текстове от решението не се променят. 

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

анекс към Договор за кредит №1098/12.08.2019 г. за удължаване на кредита, да го 

подаде в офиса на „ФОМСБ – ФЛАГ“ ЕАД, да подпише анекс за удължаване на 

падежната дата по кредита, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т.1. 

 

    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:  

     (Гергана Манолова) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Издаване на Запис на заповед във връзка с депозиране на искане за авансово плащане 

по Проект „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич“ по 

Договор №BGENERGY-2.002-0001-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 

енергийна сигурност“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 11: 

 

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

и чл. 12, ал. 2 от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

1. Възлага на Кмета на Община град Добрич да издаде запис на заповед, 

неотменимо и безусловно, без протест и без разноски, без никакви възражения и без 

такси и удръжки от какъвто и да било характер, приложима към пакет документи – част 

от искане за авансово плащане към Програмния оператор – Министерство на 

енергетиката, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№BGENERGY-2.002-0001-С01, по проект „Възобновяема енергия и енергийна 

ефективност в община Добрич“, платим на предявяване за сумата 543 547,02 лв. 
(петстотин четиридесет и три хиляди петстотин четиридесет и седем лева и две 

стотинки).  

 

2. Да предприеме последващи действия в изпълнение на решението. 

 

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:  

     (Гергана Манолова) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Издаване на Запис на Заповед във връзка с депозиране на искане за авансово плащане 

по проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ 

по договор №BGENVIRONMENT-4.004-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програма  „Опазване на околната среда и климатични промени“, 

финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 

2014 – 2021 (ФМ на ЕИП), Открита покана 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена 

способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към 

променящия се климат“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 12: 

 

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

чл.19, ал.5 от Общите условия към ДБФП, 

 

1. Възлага на Кмета на Община град Добрич да издаде Запис на Заповед, платим 

на предявяване без протест и без разноски, приложим към пакет документи, като част 

от искане за авансово плащане до Програмния оператор по Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BGENVIRONMENT-4.004-0006-C01, по Проект 

„Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ за 

сумата от 315 789,93 лева (триста и петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет 

лева и деветдесет и три стотинки) и срок на предявяване, платим до 30.10.2024 година. 

 

2. Да предприеме последващи действия в изпълнение на решението. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 26; „ПРОТИВ“ – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                               (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по 

проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния 

регион Меджидия – Добрич“ по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014 – 

2020 г., Приоритетна ос 1: Добре свързан регион. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 13: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет град Добрич: 

 

1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на 

Община град Добрич по проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата 

в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ по Програма INTERREG V-A Румъния 

– България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1: Добре свързан регион в размер до 200 

000,00 лева (Двеста хиляди лева), с цел частично погасяване на сумата по кредит на 

проекта. 

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на финалното 

искане за плащане от Управляващия орган на програмата. 

3. Възлага на Кмета да извърши последващи действия по изпълнение на 

Решението. 

 

ПОИМЕННО 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:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските 

публични предприятия за 2021 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 14: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл. 66, ал. 2 във 

връзка с чл. 22 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, 

Общински съвет град Добрич в качеството си на упражняващ правата на едноличния 

собственик на капитала в търговските дружества, приема Годишният обобщен доклад 

за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021 г. 

2. 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:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 
 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

ЕИК:834052321 за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. 
 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 
 

РЕШЕНИЕ 37 – 15: 

 

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. – 30.06.2022 г. 

 

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

 

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:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 
 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 16: 

 

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. – 30.06.2022 г. 

 

2. 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:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 
 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

ЕИК:202966915 за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 17: 

 

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. – 30.06.2022 г. 

 

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

 

 

  

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 29; „ПРОТИВ“ – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

  

                               (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, ЕИК:202966915 за 

закупуване на дълготраен материален актив.  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 18: 

 

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 „Градски транспорт Добрич“ ЕООД гр. Добрич, 

ЕИК:202966915 да закупи дълготраен материален актив – изграждане на Модулна 

бензиностанция, с обща прогнозна стойност до 45 000 лв. без включен ДДС. 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на „Градски 

транспорт Добрич“ ЕООД  последващите, съгласно закона действия. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

  

                               (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

град Добрич, с обхват ПИ 72624.902.144 по КККР на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 19: 

 
 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, с обхват ПИ 72624.902.144 по КККР на град Добрич, от територия „ЗЕМИ 

БЕЗ ПРАВО НА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – Ссб” в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 

ЗА ВИЛЕН ОТДИХ – Ов“, с устройствени параметри H ≤7,00м, Пл.застр. ≤40% и Кинт 

≤0,8, Пл. озел. ≥50% 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:  

     (Гергана Манолова) 

 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен 

обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни 

образувания за ПИ 72624.904.440 в землището на гр. Добрич, за обект: „Улична 

канализация и Сградно канализационно отклонение за ПИ 72624.904.400, град 

Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 20: 

 

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

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

I. Одобрява проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за 

линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и 

селищни образувания за ПИ 72624.904.440 в землището на гр. Добрич, за обект: 

„Улична канализация и Сградно канализационно отклонение за ПИ 72624.904.400, град 

Добрич“. 

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

съгласно Закона действия. 
 

       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:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 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 72624.252.6, ПИ 72624.631.10, ПИ 72624.631.30 и ПИ 72624.631.32 в 

землището на гр. Добрич, за обект: „Сградно водопроводно отклонение за ПИ 72624.252.6, 

град Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 21: 

 

 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 техническото задание с приложения предварителен проект за трасето.  

Дава съгласие за провеждане на трасе за Сградно водопроводно отклонение в ПИ  

72624.631.10 и ПИ 72624.631.30 по действащата Кадастрална карта на град Добрич. 

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

ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии за ПИ 72624.252.6, ПИ 72624.631.10, ПИ 72624.631.30 и ПИ 72624.631.32 в 

землището на гр. Добрич, за обект: „Сградно водопроводно отклонение за ПИ 72624.252.6, 

град Добрич“.  

Да бъде представено становище от РИОСВ – Варна, 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“ – 33; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                               (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.621.395, находящ се в жк. 

„Добротица“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 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: 

- Х-395 в кв. 735, предвиден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк. 

„Добротица“, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, 

ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1533/20.11.2012 г. и ПУП-ПР, одобрен със Заповед 

№1239 от 25.07.2022 г. на Кмета на община град Добрич, идентичен с Поземлен имот с 

идентификатор 72624.621.395 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, 

точка, три, девет, 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 13.09.2022 г., целият с площ 1 948,00 кв. метра, от които 20,00 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 „МТТ“ 

ООД в Поземлен имот с идентификатор 72624.621.395 (седем, две, шест, две, четири, 

точка, шест, две, едно, точка, три, девет, 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 13.09.2022 г., целият с площ 1 948,00 кв. м, идентичен с УПИ Х-

395 в кв. 735, предвиден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“, 

приет с Решение №56-4 от 29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, 

одобрен със Заповед №1533 от 20.11.2012 г. и ПУП-ПР, одобрен със Заповед 

№1239/25.07.2022 г. на Кмета на Община град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, 

чрез продажба на частта на Общината от 20,00 (двадесет) кв. м, представляващи 

20/1948 (двадесет от хиляда деветстотин четиридесет и осем) кв. м в идеални части от 

Поземления имот, за които е съставен АОС №5665/12.09.2022 година, вписан под №82, 

т. ХХІ, вх. рег. №7971/12.09.2022 г. в Службата по вписванията град Добрич, за сумата 

от 2 656,00 (две хиляди шестстотин петдесет и шест) лева без включен ДДС.  



 

 

Данъчната оценка на общинската част от имота е 400,50 (четиристотин и 0,50) 

лева. 

3. Възлага на Кмета на Общината 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:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Преустройство и 

разширение на съществуващи офиси в жилище в УПИ I, кв. 547 по Кадастрален и ЗРП на 

ЖК „Русия 1”, град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 23: 

 

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 Програмата за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2022 година в част ІІ. Обхват и съдържание на 

програмата, т. 5. Учредяване право на строеж, подточка 5.1. Учредяване право на 

пристрояване и/или надстрояване със следния имот: 

- Поземлен имот ПИ 72624.615.7661 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 14.09.2022 г., с площ 5092.00 кв. м., идентичен с УПИ I в 

кв.547, предвиден „за Комплексно жилищно строителство” по Кадастрален и ЗРП на 

жк. „Русия 1“ на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г. на Кмета на 

Община град Добрич, ПУП- ПР, одобрен с Решение №35-25 от 28.06.2022 г. на 

Общински съвет град Добрич, находящ се на ул. „Вардар”. 

2. На основание   чл. 21,  ал. 1,  т. 8   от   ЗМСМА,   чл. 38,   ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава 

съгласие да се учреди на Петър Димитров Малджиев, безсрочно, възмездно право на 

пристрояване върху 119.00 кв. м. в общински поземлен имот ПИ 72624.615.7661 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 14.09.2022 г., с площ 

5092.00 кв. м., идентичен с УПИ I в кв. 547, предвиден „за Комплексно жилищно 

строителство” по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ на град Добрич, одобрен със 

Заповед №986/30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич, ПУП- ПР, одобрен с 

Решение №35-25 от 28.06.2022 г. на Общински съвет град Добрич, находящ се на ул. 

„Вардар”, актуван с акт за частна общинска собственост АОС №5666/15.09.2022 г., към 

собствения му самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.615.7661.2.3 по 

КККР на град Добрич, находящ се на втори етаж в сграда с идентификатор 

72624.615.7661.2, разположена в поземлен имот ПИ 7264.615.7661 по КККР на град 

Добрич, по одобрен инвестиционен проект от Главния архитект на Община град 

Добрич ОП-166 от 15.09.2022 г. за обект: „Преустройство и разширение на 

съществуващи офиси в жилище в УПИ I, кв.547 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Русия 

1”, град Добрич”, за сумата от 22 698.00 (двадесет и две хиляди шестстотин 

деветдесет и осем) лева. 



 

 

Учредяването на ограничени вещни права върху земя, представлява освободена 

доставка по смисъла на чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС. 

Данъчната оценка на правото на пристрояване върху 119.00 кв. м. е 12 517.30 

(дванадесет хиляди петстотин и седемнадесет и 0.30) лева.  

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

       

 

  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:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.904.171, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 24: 

 

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 72624.904.171, 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 границите към път на север и на 

нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени показатели: Н 

≤7,00м, Пл.застр. ≤40%, Кинт ≤0,8 и Пл.озел. ≥50%, съгласно коригираната скица-

предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.904.171, 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:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.409 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Твърдица“ №17, 

жк. „Рилци“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 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: 

- УПИ III- 409 в кв. 915, 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 72624.601.409 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 на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо 

поземления имот е от 15.08.2022 г., целият с площ 940.00 кв. м., от които 108.00 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 Петко 

Иванов Кескинов и Таня Димитрова Петрова в Поземлен имот с идентификатор 

72624.601.409 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, четири, 

нула, девет) 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 15.08.2022 г., целият с площ 940.00 кв. м., идентичен с 

УПИ III-409 в кв. 915, 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, 

находящ се на ул. „Твърдица“ №17, чрез продажба на частта на Общината, а именно: 

дворно място с площ 108.00 (сто и осем) кв. м., представляващо 108/940 (сто и осем от 

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

за частна общинска собственост АОС №5657/11.08.2022 г., вписан под №150, Том 

XVIII, вх. рег. номер №7034/12.08.2022 г. в Служба по вписванията град Добрич, за 

сумата от 4 295.00 (четири хиляди двеста деветдесет и пет) лева, без включен ДДС, 

или 39.77 лв./кв. м.  



 

 

Данъчната оценка на общинската част от имота е 1 159.40 (хиляда сто петдесет и 

девет и 0.40) 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:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.621.396, находящ се в жк. 

„Добротица“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 26: 

 

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-396 в кв. 735, предвиден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на 

жк „Добротица“, приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, 

ПУП-ПР, одобрен със Заповед №1239/25.07.2022 г. на Кмета на Община град Добрич, 

идентичен с Поземлен имот с идентификатор 72624.621.396 (седем, две, шест, две, 

четири, точка, шест, две, едно, точка, три, девет, шест) 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 13.09.2022 г., целият с площ 1 315,00 кв. метра, 

от които 194,00 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 Даниела 

Георгиева Георгиева и Йордан Тошков Йорданов в Поземлен имот с идентификатор 

72624.621.396 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, три, девет, 

шест) 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 13.09.2022 г., 

целият с площ 1 315,00 кв. м, идентичен с УПИ ХІ-396 в кв. 735, предвиден „за 

жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк. „Добротица“, приет с Решение №56-

4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПР, одобрен със Заповед 

№1239/25.07.2022 г. на Кмета на Община град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, 

чрез продажба на частта на Общината от 194,00 (сто деветдесет и четири) кв. м, 

представляващи 194/1315 (сто деветдесет и четири от хиляда триста и петнадесет) кв. м 

в идеални части от Поземления имот, за които е съставен АОС №5664/12.09.2022 г., 

вписан под №80, т. ХХІ, вх. рег. №7970/12.09.2022 г. в Службата по вписванията град 

Добрич, за сумата от 25 763,00 (двадесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и три) 

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 3 884,90 (три хиляди 

осемстотин осемдесет и четири и 0,90) лева. 

3. Възлага на Кмета на Общината 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:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 
 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на имот – общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост. 
 

 

След обсъжданията, с 6 гласа „ЗА”, 12 гласа „ПРОТИВ” и 14 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно предложение за продажба на 

имот – общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост НЕ БЕ ПРИЕТА. 
 

 

     

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                                (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.619.8 по КККР на 

град Добрич, находящ се на ул. „Генерал Георги Попов“ №6 – частна общинска 

собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 28: 
 

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 2021 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 

6. Продажба на общински имоти, подточка 5. Продажба на имоти по реда на чл. 35, ал. 

3 от ЗОС със следния имот: 

- УПИ ХХІХ-62 в кв. 51, предвиден „за ниско жилищно строителство“ по 

Кадастрален и ЗРП на жк. „Балик-Йовково“-юг на град Добрич, одобрени със Заповед 

№РД-02-14-1544 от 16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на 

Община град Добрич, идентичен с Поземлен имот с идентификатор 72624.619.8 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, 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 31.08.2022 г., с площ 448,00 

(четиристотин четиридесет и осем) кв. метра.  

2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се извърши продажба на 

правото на собственост върху общински недвижим имот, представляващ Поземлен 

имот с идентификатор 72624.619.8 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, 

девет, точка, 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 от 31.08.2022 

г., с площ 448,00 (четиристотин четиридесет и осем) кв. метра, идентичен с УПИ ХХІХ-

62 в кв. 51, предвиден „за ниско жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП на жк. 

„Балик-Йовково“ – юг на град Добрич, одобрени със Заповед №РД-02-14-1544 от 

16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №252/27.03.2001 г. на Кмета на Община град Добрич, 

находящ се на ул. „Генерал Георги Попов“ №6, актуван с АОС №5661/19.08.2022 г., 

вписан под №57, том ХХ, вх. рег. №7575/30.08.2022 г. в Службата по вписванията град 

Добрич, на Дарин Искренов Енчев, собственик на законно построени в имота сгради, за 

сумата от 35 618,00 (тридесет и пет хиляди шестстотин и осемнадесет) лева, без 

включен ДДС. 



 

 

Данъчната оценка на имота е 5 662,70 (пет хиляди шестстотин шестдесет и два и 

0,70) лева. 

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

 

       

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:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.606.263 по КККР 

на град Добрич, находящ се на ул. „Загоре“ №29 – частна общинска собственост, по 

реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 29: 

 

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 2021 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 

6. Продажба на общински имоти, подточка 5. Продажба на имоти по реда на чл. 35, ал. 

3 от ЗОС със следния имот: 

- УПИ VІІ-263 в кв. 1256, предвиден „за ниско жилищно строителство“ по ПУП-

ПРЗ на жк „Север 2“ на град Добрич, одобрен с Решение №24-10/28.07.2009 г. на 

Общински съвет град Добрич, идентичен с Поземлен имот с идентификатор 

72624.606.263 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, точка, две, шест, 

три) 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 01.09.2022 г., 

с площ 367,00 (триста шестдесет и седем) кв. метра.  

 

2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се извърши продажба на 

правото на собственост върху общински недвижим имот, представляващ Поземлен 

имот с идентификатор 72624.606.263 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, 

шест, точка, две, шест, три) 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 01.09.2022 г., с площ 367,00 (триста шестдесет и седем) кв. метра, 

идентичен с УПИ VІІ-263 в кв. 1256, предвиден „за ниско жилищно строителство“ по 

ПУП-ПРЗ на жк „Север 2“ на град Добрич, одобрен с Решение №24-10/28.07.2009 г. на 

Общински съвет град Добрич, находящ се на ул. „Загоре“ №29, актуван с АОС № 

5663/29.08.2022 г., вписан под №92, том ХХ, вх. рег. №7633/31.08.2022 г в Службата по 

вписванията град Добрич, на Икнур Кязим Ибиш, собственик на законно построени в 

имота сгради, за сумата от 29 264,00 (двадесет и девет хиляди двеста шестдесет и 

четири) лева, без включен ДДС. 

 



 

 

Данъчната оценка на имота е 6 606,00 (шест хиляди шестстотин и шест) 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) 

                              (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.625.398 по КККР 

на град Добрич, находящ се на ул. „Д-р К. Стоилов“ №3 – частна общинска 

собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 30: 

 

 

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 2021 година в част ІІ. Обхват и съдържание на 

програмата, т. 6. Продажба на общински имоти, подточка 5. Продажба на имоти по 

реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС със следния имот: 

- УПИ ІV в кв. 119, предвиден „за обществено обслужване“ по Кадастрален и 

ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. 

на Общински съвет град Добрич, идентичен с Поземлен имот с идентификатор 

72624.625.398 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, пет, точка, три, девет, 

осем) 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 

15.08.2022 г., с площ 367,00 (триста шестдесет и седем) кв. метра.  

2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 от Закона за 

общинската собственост, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се извърши 

продажба на правото на собственост върху общински недвижим имот, 

представляващ Поземлен имот с идентификатор 72624.625.398 (седем, две, шест, 

две, четири, точка, шест, две, пет, точка, три, девет, осем) 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 15.08.2022 г., с площ 367,00 

(триста шестдесет и седем) кв. метра, идентичен с УПИ ІV в кв. 119, предвиден „за 

обществено обслужване“ по Кадастрален и ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет 

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

се на ул. „Д-р К. Стоилов“ №3, актуван с АОС №3236/25.10.2006 г., вписан под №5, 

том ХІІС, вх. рег. №15181/31.10.2006 г. в Службата по вписванията град Добрич, на 

„ЕЛИТ 67“ ЕООД, собственик на законно построена в имота сграда, за сумата от 76 

550,00 (седемдесет и шест хиляди петстотин и петдесет) лева, без включен ДДС. 



 

 

Данъчната оценка на имота е 8 342,10 (осем хиляди триста четиридесет и два 

и 0,10) лева. 

3. Възлага на Кмета на общината 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:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 31: 

 

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. 193 жк. „Балик“ бл. 24, вх. Г, ет. 1, ап. 4 

                 т. 194 жк. „Дружба“ бл. 31, вх. Г, ет. 8, ап. 21 

                 т. 195 жк. „Дружба“ бл. 5, ет. 13, ап. 51 

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 №19 (деветнадесет), със застроена площ 63,54 (шестдесет и 

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

помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 

№72624.619.221.9.19 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, 

две, едно, точка, девет, точка, едно, девет, ) по КККР на град Добрич, одобрена със 

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

изменение от 11.08.2022 г., ведно с 4,119 % (четири цяло сто и деветнадесет хилядни 

процента) от 140,71 кв. м в ид. части от общите части  на сградата с идентификатор 

72624.619.221.9, равняващи се на  5,80 (пет цяло и осемдесет стотни ) кв. м  ; 4,119% 

(четири цяло сто и деветнадесет хилядни процента) от  198,05 кв. м  отстъпено право на 

строеж, равняващи се на  8,16 (осем цяло и шестнадесет стотни ) кв. м, изба №19  с 

площ 3,26 ( три цяло двадесет и шест стотни) кв. м., находящ се на адрес: град Добрич, 

жк. „Балик“ бл. 54, вх. А, ет. 7 на Снежана Недялкова Крумова за сумата от 49 484 

(четиридесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и четири) лева без ДДС. Данъчна 



 

 

оценка на апартамента:  10 735,60 (десет хиляди седемстотин тридесет  и пет и 0,60) 

лева.  

2. АПАРТАМЕНТ №4 (четири), със застроена площ 46,68 (четиридесет и шест 

цяло  шестдесет и осем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно 

помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.619.211.1.70 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, 

едно, едно, точка, едно, точка, седем, нула ) по КККР на град Добрич одобрена със 

Заповед №РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 

1,295%(едно цяло двеста деветдесет и пет хилядни процента) от 397,12 кв. м в ид. части  

от общите части на сградата с идентификатор 72624.619.211.1, равняващи се на   5,14 

(пет цяло и четиринадесет стотни) кв. м.; 1,295 % (едно цяло двеста деветдесет и пет 

хилядни процента)  от 434,63 кв.м отстъпено право на строеж, равняващи се на 5,63 

(пет цяло  шестдесет и три стотни) кв. м., находящ се на адрес: град Добрич, жк. 

„Балик“, бл. 24, вх. Г, ет. 1 на Хатче Хасан Нури за сумата от 37 131 (тридесет и седем 

хиляди сто тридесет и един) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента:7 265,80  

(седем хиляди двеста шестдесет и пет и 0,80) лева. 

3. АПАРТАМЕНТ №21 (двадесет и едно), със застроена площ 71,24 (седемдесет 

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

помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.615.3629.1.90 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, 

шест, две, девет, точка, едно, точка, девет, нула) по КККР на град Добрич одобрена със 

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

изменение от 11.08.2022 г., ведно с 0,896 %  (нула цяло осемстотин деветдесет и шест 

хилядни процента) от 725,68 кв. м. в ид. части от общите части на сградата с 

идентификатор 72624.615.3629.1, равняващи се на  6,50 (шест цяло и петдесет стотни)  

кв. м. и 0,896 %  (нула цяло осемстотин деветдесет и шест хилядни процента) от 849,86 

кв. м. отстъпено право на строеж, равняващи се на 7,61 (седем цяло , шестдесет и една 

стотни) кв. м., изба №20 с площ 4,27 (четири цяло двадесет и седем стотни) кв. м, 

находящ се на адрес: град Добрич, жк. „Дружба“, бл. 31, вх. Г, ет. 8, ап. 21 на Христо 

Петков Христов за сумата  от 59 589 (петдесет и девет хиляди петстотин осемдесет и 

девет) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 15 312,90 (петнадесет хиляди 

триста и дванадесет  и 0,90) лева. 

4. АПАРТАМЕНТ №51 (петдесет и едно), със застроена площ 70,36 (седемдесет 

цяло тридесет и шест стотни ) кв. м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизно 

помещение и балкони,  представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.620.1.10.51 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, 

точка, едно, нула, точка, пет, едно) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед 

№РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич 0.01811 от 

общите части на сградата  с идентификатор 72624.620.1.10, представляващи  10,68 

(десет цяло шестдесет и осем стотни) кв. м и отстъпено право на строеж- 4,86 (четири 

цяло осемдесет и шест стотни) кв. м, изба №19-Ⅰ с площ 3,60 ( три цяло и шестдесет 

стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк. „Дружба“, бл. 5, ет. 13 на 

Веселина Пенева Пенева за сумата от 60 913 (шестдесет хиляди деветстотин и 

тринадесет) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 14 385,80 (четиринадесет 

хиляди триста осемдесет и пет и  0,80) 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. 



 

 

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“ – 26; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (п) 

  (инж. Нивелин Радичков)  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                                  (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.15, по КККР на гр. Добрич, 

находящ се в местността „Гаази баба“.  

 

 

След обсъжданията докладната записка БЕ ОТТЕГЛЕНА от вносителя. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                              (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.509, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 33: 

 

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 урбанизирана територия с площ 80.00 кв. м., представляващо 80 / 1 

280 кв. м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.905.509 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 Мариян Василев Василев и Красимира Петкова Колева, от друга страна, чрез 

продажба частта на Общината, а именно урбанизирана територия с площ 80.00 кв. м., 

представляваща 80/1 280 кв. м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 

72624.905.509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич,  находящ се 

в местността „Гаази баба“, за сумата от 1 713.00 /хиляда седемстотин и тринадесет/ лв., или 

21.41 лв./кв. м. без ДДС.  

Данъчната оценка на частта на Общината е 361.20 /триста шестдесет и един и 

0.20/ лева. 

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

действия.    

       

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                                (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане Правилник за устройство и дейността на Художествена галерия град Добрич. 
 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 34: 

 

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

чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство:  

 

1. Приема Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия 

град Добрич.  

2. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия.  

      

      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:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА 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. – 30.06.2022 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 35: 

 

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. – 30.06.2022 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) 

                                 (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА 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. – 30.06.2022 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 36: 

 

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. – 30.06.2022 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) 

  

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА 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. – 30.06.2022 г. 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 37: 

 

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. – 30.06.2022 г. 

 

2. Възлага на Кмета да предприеме 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:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 37/20 септември 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 37 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 20 септември 2022 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от минималния 

норматив. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 37 – 38: 

 

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

и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2, чл. 68, ал. 2 и чл. 68, ал. 8 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, разрешава 

съществуването по изключение от минималния брой ученици през учебната 2022/2023 

година на паралелки в следните общински училища : 

В ОбУ „Йордан Йовков“ : 

- една паралелка в 1 клас – 13 ученици; 

- една паралелка в 8 клас – 16 ученици; 

- една паралелка в 10 клас – 15 ученици. 

В ОУ „Христо Смирненски“ : 

- 5 а клас – 16 ученици. 

В ПГ по Ветеринарна медицина „Проф. д-р Г.Павлов“: 

- 8 а клас – специалност „Ветеринарен техник”, с разширено изучаване на английски 

език – 17 ученици; 

- 8 б клас – една паралелка с две специалности: „Контрол на качеството и 

безопасност на храни и напитки” – без разширено изучаване на английски език и 

„Технологичен и микробиологичен контрол в хранително – вкусови производства” – с 

разширено изучаване на английски език с общо 13  ученици. 

 

2. Финансирането да се извършва в рамките на делегирания бюджет на училището 

по единни разходни стандарти. 

 

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:  

     (Гергана Манолова) 


