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Относно: Представяне на информация за търговските дружества с над 50 на сто 

общинско участие, съгласно Наредба по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление 

и контрол в публичния сектор 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с изготвянето на Годишен доклад за състоянието на системата за 

финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор за 2020 г. 

управителите на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала, са 

задължени да представят в общински съвет Доклад за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол за 2020 г. и Въпросник за самооценка. Изискуемата по 

закон информация е предоставена от всички управители, в чиито дружества има 

внедрена такава система, а именно: 

 

  „ЦПЗ Д-р П. Станчев“ ЕООД 

  „ДКЦ – I – Добрич“ ЕООД 

  „ДКЦ – II – Добрич“ ЕООД 

 „Жилфонд-инвест“ ЕООД 

  „Столове“ ЕООД 

  „Градски транспорт Добрич“ ЕООД 

 

На основание чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата, съдържанието, реда и начина 

за предоставяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и 

контрол в публичния сектор, приета с ПМС № 242 от 24.09.2019 г., Общинският съвет 

представя информацията, получена от управителите на търговските дружества на Кмета 

на съответната община. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да приеме следното 

 

 



 

                            Проект! 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

връзка с чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата, съдържанието, реда и начина за 

предоставяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и 

контрол в публичния сектор: 

 

1. Приема за информация Доклад за състоянието на системите за финансово 

управление и контрол за 2020 г. и Въпросник за самооценка на следните търговските 

дружества: 

1.1. „ДКЦ – I – Добрич“ ЕООД  

1.2. „ДКЦ – II – Добрич“ ЕООД 

1.3. „ЦПЗ Д-р П. Станчев“ ЕООД 

1.4 „Жилфонд-инвест“ ЕООД 

1.5. „Столове“ ЕООД 

1.6. „Градски транспорт Добрич“ ЕООД 

 

2. Възлага на Председателя на Общински съвет град Добрич да извърши 

последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

Мая Димитрова 

Председател на Общински съвет град Добрич 


