
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич 

от общинската администрация  

през първото шестмесечие на 2020 г. 
 

 

І. Решения на ОбС по повод на извънредното положение и извънредната обстанов-

ка в страната 

През по-голямата част от отчитания период общинска администрация и Общинс-

ки съвет работиха в условията на извънредно положение и извънредна обстановка, което 

наложи предприемане на различни по своя характер мерки и действия, както и вземане, 

съответно изпълнение на решения за облекчаване финансовото състояние на засегнати 

групи граждани и представители на бизнеса. 

Както е известно, Законът за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на 

последиците влезе в сила от 13.03.2020 г. и след двумесечното извънредно положение до 

датата на предаване на отчета страната е в условията на извънредна обстановка.  

Тук ще припомня взетите решения и началото/организацията за тяхното изпълнение 

през отчитания и в началото на настоящия период.  

- По предложение на администрацията, с Решение 8-7/28.04.2020 г. бе изменена 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на ус-

луги: бе удължен срокът за плащане на такса битови отпадъци с 5% отстъпка до 

30 юни 2020 г.; при изпълнение на конкретни условия родители на деца от детска 

ясла и детска градина бяха освободени от една месечна такса за първия пълен ме-

сец след извънредното положение; за периода на извънредното положение отпад-

наха таксите за ползване на сезонни тераси към заведения за хранене и развлече-

ния и за ползване на центъра за базарна търговия (Битака). Ново изменение и до-

пълнение в същата Наредба бе направено с Решение 10-11 на заседанието на ОбС 

на 30.06.2020 г. – таксите за ползване на сезонни тераси към заведения за хранене 

и развлечения отпаднаха за първия месец след изтичане на извънредното поло-

жение и намалени с 50% за втория месец от изтичане на извънредното положе-

ние.  

Действия по прилагане на мерките: 

В сайта на общината бе поместено съобщение до родителите/настойниците, отговарящи 

на условията за освобождаване от заплащане на месечната такса за м. юни, ведно с обра-

зец на заявление и необходими документи, удостоверяващи основанията за освобожда-

ване от такса, със срок за подаване до 08.07.2020 г. включително. Със Заповед 

№876/03.07.2020 г. бе сформирана комисия със задача да прегледа подадените заявления 

и приложените документи за освобождаване от заплащане на една месечна такса за пър-

вия пълен месец след извънредното положение за ползване на детска градина/детска 

ясла/м. юни 2020 г. и да изготви протокол. В указания срок са подадени 15 заявления 

относно такса детска градина (одобрени са 12, отговарящи на условията) и 12 заявления 

относно такса детска ясла (одобрени са 10, отговарящи на условията). 

- По внесено от мен предложение като председател на създадената с Решение 6-12 

от м. март 2020 г. на ОбС Временна комисия, която да проведе среща с предста-

вителите на работодателските организации и бизнеса в Добрич и да разработи 

икономически мерки в помощ на малкия и средния бизнес на територията на Об-

щина град Добрич, Общински съвет взе две решения: Решение 8-8/28.04.2020 г. 

относно намаляване еднократно с 50% дължимата за един месец наемна цена на 

общинско жилище при определени условия; Решение 8-9/28.04.2020 г. с иконо-

мически мерки за облекчение на търговци-наематели на общински обекти.  

Във връзка с решенията са предприети последващи организационни действия, които да 

осигурят коректното изпълнение: 
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Със Заповед №581/15.05.2020 г. е определен редът по мярката съгласно Решение 

8-8/28.04.2020 г. Определен е начален (15.05.2020 г.) и краен (30.06.2020 г.) срок за при-

емане на документи. Утвърден е образец на заявление за кандидатстване за намаляване 

на наем на общинско жилище и приложими документи. Определени са редът и условия-

та за кандидатстване от страна на засегнатите граждани, в съответствие с условията по 

решението на ОбС.  

Със Заповед №609/22.05.2020 г. е определен състав на комисия, която да разгледа пода-

дените заявления. В срока до 30.06.2020 г. за мярката (намаляване наем на общинско 

жилище) са постъпили 5 заявления. 

Със Заповед №582 и Заповед №583 от 15.05.2020 г. е определен редът по двете 

мерки съгласно Решение 8-9/28.04.2020 г. Определен е начален (15.05.2020 г.) и краен 

(30.06.2020 г.) срок за приемане на документи. Утвърден е образец на заявление за кан-

дидатстване за освобождаване изцяло от заплащане на дължими наеми за общински 

обекти, съответно образец на заявление за кандидатстване за намаляване с 50% от дъл-

жими наеми на общински обекти. Утвърдени са образци на декларации за деклариране 

на обстоятелства. Определени са конкретните ред и условия за кандидатстване от страна 

на заинтересованите лица – търговци-наематели, в съответствие с условията по решени-

ето на ОбС.  

Заповедите и утвърдените образци бяха своевременно публикувани на сайта на община-

та за информация и изтегляне от заинтересованите страни.  

Със Заповед №610/22.05.2020 г. е определен състав на комисия, която да разгледа пода-

дените заявления. В срока до 30.06.2020 г. за мярката по т. I (освобождаване изцяло от 

заплащане на дължими наеми за общински обекти) са постъпили 39 заявления. В срока 

до 30.06.2020 г. за мярката по т. II (намаляване с 50% от дължими наеми на общински 

обекти) са постъпили 25 заявления. Към датата на предаване на отчета комисията про-

дължава своята работа. 

 

ІІ. Решения на ОбС относно придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

 

1. Придобиване на собственост: 

 

 Решение 5-12 от м. февруари 2020 г., с което Общински съвет дава съгласие за за-

купуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.108 по КККР на град 

Добрич с площ 400 кв. м (земеделска земя – лозе) за разширяване на Гробищен 

парк – град Добрич.  

Решението е изпълнено. Имотът е закупен чрез нотариално изповядване на сделката. 

Плащането е извършено. 

 

2. Разпореждане с имоти по реда на Закона за общинската собственост: 

 

През първите шест месеца на годината е проведен само един търг – за продажба по реда 

на ЗОС - на 10 март 2020 г. След обявяване на извънредно положение/извънредна обста-

новка не е насрочван друг търг за продажба, както и търгове за отдаване под наем на 

имоти/части от имоти, публична общинска собственост и за възмездно учредяване право 

на строеж върху имоти, частна общинска собственост, съгласно решения на Общински 

съвет. Към датата на предаване на отчета има насрочени два търга: за отдаване под наем 

на 23 юли 2020 г. и за продажба на общински имоти на 29 юли 2020 г. 

 

Резултатите от търга на 10.03.2020 г. са показани в таблицата. На този търг са продадени 

два имота по две стари решения: 20-13 от м. май 2017 г. и 27-5 от м. октомври 2017 г. 
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Имот и начална тръжна цена  

(без ДДС) 

Решение/дата 

 

Търг Резултат/ достиг-

ната цена в търга 

(без ДДС) 

Четири от шест поземлени имота 

в жк Добротица, предвидени за 

жилищно строителство: 

(1) идентификатор 72624.621.361 

– площ 922 кв. м (66 845,00 лв.) 

(2) идентификатор 72624.621.362 

– площ 624 кв. м (45 240,00 лв.) 

(3) (4) продадени 

(5) идентификатор 72624.621.365 

– площ 980 кв. м (71 050,00 лв.) 

(6) идентификатор 72624.621.366 

– площ 1 035 кв. м (75 040,00 лв.) 

46-19/26.02.2019 3 търга 2019 

10.03.2020 

Няма кандидати. 

 

Два поземлени имота в жк „Русия 

1“ на ул. „Осъм“, предвидени за 

комплексно обществено обслуж-

ване: 

(1) идентификатор 72624.614.9055 

– площ 400 кв. м (52 500,00 лв.) 

(2) идентификатор 72624.614.9056 

– площ 412 кв. м (54 100,00 лв.) 

49-13/28.05.2019 1 търг 2019 

10.03.2020  

Няма кандидати. 

 

Поземлен имот с идентификатор 

72624.618.266, идентичен с УПИ 

І в кв. 23, предвиден „За търго-

вия, услуги и озеленяване“, жк 

„Балик-Йовково-север“ - площ 

883,00 кв. м (44 434,00 лв.) 

4-20/28.01.2020 10.03.2020 Няма кандидати. 

 

Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 

72624.622.4289.1.82, състоящ се от 

две помещения - обща площ 81,60 

кв. м, с предназначение: инфраст-

руктурен обект, ведно с отстъпено 

право на строеж, равняващо се на 

11,70 кв. м, етаж -1 в сграда №1, 

бул. „Добричка епопея“ №10 

(34 900.00)  

4-21/28.01.2020 10.03.2020 Няма кандидати. 

 

 

3. Продажба на правото на собственост върху общински недвижими имоти: 

 

- С Решение 5-11 от м. февруари 2020 г. Общински съвет дава съгласие да се из-

върши продажба на правото на собственост върху общински недвижим имот, 

представляващ ПИ 72624.615.3538 по КККР на град Добрич, с площ 322 кв. м, 

предвиден „за жилищно строителство“, намиращ се на ул. „Белмекен“ №4 - на 

собственика на законно построена в имота сграда Снежана Димитрова, за сумата 

от 14 655 лв. без включен ДДС.  

Решението е изпълнено: плащането е извършено; сключен е договор за продажба (от 

24.04.2020 г.).  

 

ІІІ. Решения относно дейности за привличане на средства от финансиращи прог-

рами/органи  
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1. С Решение 31-17 от м. февруари 2018 г. Общински съвет декларира, че поема ан-

гажимент да осигури устойчивост на проект, с който общината кандидатства, а 

именно „Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на Добрич“ 

по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстано-

вяване и развитие 2014-2020-Добрич по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегри-

рано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транс-

порт“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

Ходът на изпълнение е представян на вниманието на общинските съветници във всеки 

един от шестмесечните отчети след приемането на решението, със съответните допъл-

нения.  

Накратко, в предходни отчетни периоди са изпълнени последователно повторна външна 

експертиза и оценка на подобряване организацията и управлението на трафика в град 

Добрич. След приключване на експертизата и оценката, в края на м. ноември 2018 г. 

проектът е представен в Междинно звено за проверка и оценка. Оценката приключва (м. 

март 2019 г.) и проектът е депозиран в Управляващия орган на ОПРР в Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството. С писмо от м. април 2019 г. Управляващият 

орган на ОПРР дава допълнителни указания и насоки за преработване на проектното 

предложение, след което то отново е подадено в Междинно звено, съответно изпратено в 

МРРБ.   

Междувременно, Общински съвет гласува още две решения като част от пакета доку-

менти, придружаващи проектното предложение: Решение 54-4 от м. октомври 2019 г. е 

относно осигуряване на необходимия финансов ресурс за съфинансиране на недопусти-

ми за финансиране разходи (ДДС – като задължение на партньора по проекта „Градски 

транспорт Добрич“ ЕООД), както и в случай, че безвъзмездната финансова помощ не 

покрива общата стойност на проектното предложение. Решение 2-3 от м. ноември 2019 

г. е за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на информация за възла-

гане на задължение за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдена транс-

портна схема в град Добрич съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 

Европейския парламент и на съвета от 23.10.2007 г. относно обществените услуги за 

пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт. 

През настоящия отчетен период, на 28.02.2020 г. с Решение на Управляващия ор-

ган на ОПРР проектът е одобрен. Той е на стойност 8 183 546,72 лв., от които 327 256,12 

лв. са собствено финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от подпис-

ването на административния договор за безвъзмездна финансова помощ, извършено на 

09.03.2020 г. С моя Заповед №410/25.03.2020 г. е определен екипът за организиране и 

изпълнение на дейностите по проекта. 

Проектът включва внедряване на интелигентна система за управление на трафика, която 

ще променя циклите на 21 светофарни кръстовища с оглед натовареността им; подмяна 

на светофарни секции с нови енергоспестяващи; изграждане на система за управление на 

обществения транспорт - осигуряване спазване на разписанията; изграждане на контро-

лен център за управление. Ще бъдат ремонтирани 30 спирки и поставени електронни 

информационни табла. Предвидено е модернизиране на подвижния състав на градския 

транспорт чрез закупуване на 4 електробуса, 2 зарядни станции и маслен трансформатор 

за обслужване на линии 124, 201, 233. Заложена е цялостна реконструкция на бул. „Доб-

ричка епопея“ с подобект мостово съоръжение с обособяване на самостоятелни велоа-

леи и тротоари. Първата копка на дейностите по булеварда бе направена на 26 юни т.г.  

 

2. След провеждане през м. януари 2019 г. на две извънредни заседания по пробле-

ма за довършване на жилищен блок „Добрич“, на редовното заседание на Общин-

ски съвет през м. февруари 2019 г. е взето Решение 46-1 - общината да сключи 
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договор за краткосрочен банков кредит, по силата на който да поеме краткосро-

чен общински дълг (до 600 хил. лв.) с цел финансиране реализацията на инвести-

ционен проект „Изпълнение на строително-монтажни работи по довършване на 

ЖБ „Добрич“ – с определени основни параметри. Възлага и делегира права на 

Кмета да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури 

финансирането, след влизане в сила на решението за избор на изпълнител по реда 

на ЗОП; да подпише договори за кредит и за залог, както и да извърши всички ос-

танали необходими правни и фактически действия по изпълнението.  

Съгласно предходните отчети, извършено е техническо обследване на състоянието на 

строежа, включващо заснемане на всички апартаменти и общи части и установяване на 

настъпилата амортизация. Изготвена е техническа спецификация, която обхваща необ-

ходимите СМР по възстановяване и довършване на жилищния блок. Изготвена е доку-

ментация по ЗОП с проект на договор, отчитащ спецификата на разплащане с бъдещия 

изпълнител на обекта. В началото на м. август 2019 г. стартира открита процедура по 

ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни 

работи на обект Жилищен блок „Добрич“. След приключване на процедурата, с избра-

ния изпълнител е сключен договор №ДОП-190/21.11.2019 г., предвиждащ срок за изпъл-

нение до 24 месеца. С писмо изх. рег. №17-00-17/29.11.2019 г. от общината е изпратена 

до банки Покана за участие в избор на финансова институция за предоставяне на крат-

косрочен банков кредит в размер до 600 хил. лв.  

В настоящия отчетен период, със Заповеди №3/02.01.2020 г. и №19/08.01.2020 г. е 

назначен състав на комисия, която да разгледа, оцени и класира подадените оферти. 

След приключване работата на комисията и представяне на протокол, със Заповед 

№30/10.01.2020 г. е обявено класирането на финансовите институции за предоставяне на 

кредита и тя е изпратена до участниците. След сключване на договора за кредит, средст-

вата се предоставят за СМР. През м. май 2020 г. фирмата-изпълнител започна строител-

но-ремонтните дейности за довършване на блок „Добрич“. Извършва се събаряне на 

амортизираните от атмосферните условия стени на етажите, с цел да бъдат изградени 

нови. Теренът се почиства и са взети размерите на дограмата. Топлоизолацията следва 

да бъде съобразена с изискванията на Наредбата за енергийна ефективност на сгради. 

Общата сума за завършването на блок „Добрич“ възлиза 3 076 хил. лв. с ДДС, като 600 

хил. лв. от тях се осигуряват чрез краткосрочния банков заем, а остатъкът ще бъде обез-

печен чрез прехвърляне на право на собственост на обекти общинска собственост. Очак-

ва се сградата да е готова за експлоатация през 2022 г. 

 

3. С Решение 48-37 от м. април 2019 г. Общински съвет дава съгласие общината да 

кандидатства с проектно предложение „Наблюдавано жилище за младежи – град 

Добрич“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова по-

мощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация 

на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги за деца и семейства” - Компонент 1, с конкретни бене-

фициенти - общини, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

(ОП РЧР) 2014-2020 г. 

Както информирах в предходния отчет, проектното предложение бе изготвено и подаде-

но чрез системата ИСУН 2020 на 30.10.2019 г. Последва процедура по оценяване от 

страна на Управляващия орган. 

През настоящия отчетен период проектът е одобрен и на 17.02.2020 г. бе подпи-

сан договор между Община град Добрич и Управляващия  орган на ОП РЧР. Размерът 

на безвъзмездната финансова помощ е 172 743,20 лв. 

Социалната услуга „Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“ стартира от 15 юни 

т.г. Общият капацитет е за 6 младежи на възраст  18-21 г., без увреждания, ползвали ре-

зидентна услуга или приемна грижа, нямащи все още възможност за пълна самостоятел-
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ност поради липса на доходи и заетост. В Наблюдаваното жилище те ще водят самостоя-

телен начин на живот, като ще бъдат подкрепяни и от специалисти чрез психологическо, 

социално, правно, трудово и друго консултиране. Наблюдаваното жилище е в апарта-

мент частна общинска собственост със застроена площ 144,75 кв. м. То е ремонтирано, 

обзаведено и оборудвано по проект ”За моето бъдеще” на Оперативна програма “Регио-

ни в растеж“ 2014-2020. 

 

4. С Решение 48-38 от м. април 2019 г. Общински съвет дава съгласие общината да 

кандидатства с проектно предложение „Реконструкция на сграда с цел разкриване 

на нова социална услуга – Приют за бездомни лица и семейства“ по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.011 – 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020 – Добрич“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско разви-

тие”, Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура” на Оперативна 

програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020. 

Предходните отчети включиха предприетите стъпки за цялостна подготовка на проект-

ното предложение за депозирането му в срока до края на м. април 2020 г.: Във връзка 

със статута на сградата като паметник на културата се проведе процедура по съгласуване 

на документацията за предвидената реконструкция с Националния институт за недви-

жимо културно наследство (НИНКН) и Министерство на културата, съгласно изисква-

нията на Закона за културното наследство. Изготвен бе инвестиционен проект. През м. 

май 2019 г. е възложен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект по 

част „Енергийна ефективност“ към строеж „Реконструкция на сграда – Приют за без-

домни лица и семейства в гр. Добрич, ул. „Хан Кардам“ № 13“. С писмо от м. юни 2019 

г. са изискани необходими актуални данни и информация от Дирекция „Социално под-

помагане“ – Добрич. В края на м. юни 2019 г. е изпратено Уведомление за инвестицион-

но предложение относно реконструкцията на сградата до директора на РИОСВ – Варна.  

Изготвеният цялостен проект е подаден от общината в Междинното звено на 24.10.2019 г. 

След процедура за оценка и одобрение проектното предложение е представено пред Управ-

ляващия орган на ОПРР. 

През настоящия отчетен период, с писмо, наш вх. рег. №04-06-25/23.04.2020 г., е 

получено решение от ръководителя на УО на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за проектното предложение „Реконструкция на сграда за приют за 

бездомни лица и семейства“ в размер на 575 526,49 лв. Договорът бе подписан на 

12.05.2020 г., а срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. 

С планираните дейности основно ще бъде ремонтирана общинска сграда на адрес ул. 

„Хан Кардам“ №13 с капацитет за 15 души, в която ще бъде настанен приютът. Ще се 

създаде материална база за предоставянето на подслон, храна, хигиена и социално кон-

султиране на бездомни хора. Предстои изпълнение на строително-монтажни дейности за 

реконструкция на обекта, за основно обновяване и преустройство, при което ще се въве-

дат и мерки за енергийна ефективност и ще се изгради достъп за хора с увреждания. 

Екипът за организация и управление на проекта е определен с моя Заповед 

№589/18.05.2020 г. След цялостното обновяване, реконструкция и преустройство на 

сградата за нейното нормалното функциониране е предвидено да бъде доставено и мон-

тирано необходимото оборудване и обзавеждане за разкриване на социалната услуга 

"приют".  

 

5. С Решение 51-37 от м. юли 2019 г. Общински съвет дава съгласие за участие на 

общината в Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и 

модернизация на общинска инфраструктура“ по Програмата „Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финан-

совия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
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В предходния отчетен период (през м. ноември 2019 г.) Министерство на енергетиката 

обяви поканата за набиране на проектни предложения за „Рехабилитация и модерниза-

ция на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на об-

щините“ по цитираната Програма.  

През настоящия отчетен период администрацията завърши подготовката на про-

ектното предложение до размера на максималната допустима стойност - 600 хил. евро, 

която е 100 % безвъзмездна финансова помощ. С оглед цялостното изготвяне на проекта, 

на заседанието на ОбС през м. януари 2020 г. внесох за обсъждане и бе одобрено пред-

ложение за обхвата на проекта, ведно с мотиви за избора, прието с Решение 4-17. През 

м. март 2020 г. проектното предложение бе депозирано пред Програмния оператор – 

Министерство на енергетиката. Във връзка с изпратени до кандидатите допълнителни 

указания относно осигуряване участието на конкретен партньор, на заседанието през м. 

май 2020 г. ОбС даде съгласие за норвежки партньор (International Development Norway), 

гласувано с Решение 9-22 като точка-допълнение към Решение 51-37/2019 г. Към насто-

ящия момент проектното предложение е в процедура по оценяване. 

 

6. С Решение 52-21 от м. септември 2019 г. Общински съвет дава съгласие за подго-

товка и депозиране на проектно предложение по Ограничена покана за подбор на 

проекти „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“, Програма 

„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими 

групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г. 

Както бе съобщено в предходния отчет, проектното предложение с наименование „Мла-

дежки център Добрич – Вашето днес“ бе изготвено и депозирано в срок (на 01.11.2019 

г.) пред Програмния оператор – Министерство на образованието и науката.  

През настоящия отчетен период, след процедура по оценяване, в края на м. май 

2020 г. общината е с одобрен проект, който  ще се финансира с 1 895 105, 66 лв.  

Подписан договор бе връчен в началото на м. юли т.г. на мен и представители на общи-

ните Пловдив, Стара Загора и Враца на официална церемония от Министъра на образо-

ванието и науката г-н Красимир Вълчев.  

С изпълнението на проекта, Младежки център - Добрич ще повиши разнообразието на 

дейностите и броя на младежите и участниците от други възрастови групи. Планираните 

инициативи ще отговорят на потребности на младите хора, включително от уязвимите 

групи. Предвидени са строително-ремонтни работи и доставка на оборудване за обосо-

бяване на младежка зона в прилежащата част на Младежки център – Добрич, подобря-

ване на материално-техническата база в Корпус 3 – Зала за танци, закупуване на оборуд-

ване и обзавеждане за реализиране на широк спектър от разнообразни дейности от и за 

младите хора. Планирани са младежки академии, обмени и инициативи, неформални 

обучения, образователни курсове, нови клубни форми, дейности за социално приобща-

ване, срещи с представители на уязвими групи, дейности с представители на групи, раз-

лични от младежите, в това число родители, деца, учители и други специалисти, рабо-

тещи с младежи. Партньори на Община град Добрич са Община Копавогур, Исландия и 

добричките училища ПГТ „Пейо Яворов“ и СУ „Любен Каравелов“. 

 

7. С Решение 5-23 от м. февруари 2020 г. Общински съвет дава съгласие, Художест-

вена галерия Добрич да кандидатства пред Министерство на културата за целева 

финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижими-

те културни ценности за 2020 г. за финансиране на реставрационни дейности по 

фасади на галерията на стойност 100 873,50 лв. с ДДС. 

Проектът за кандидатстване за целева финансова подкрепа е изготвен и изпратен в Ми-

нистерство на културата на 12 март 2020 г. Все още няма обратна информация от минис-

терството. 
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8. С Решение 5-28 от м. февруари 2020 г. Общински съвет дава съгласие за подго-

товка и депозиране на проектно предложение „Обновяване, реконструкция и мо-

дернизация на съществуваща материална база в Домашен социален патронаж и 

Дом за стари хора град Добрич“ пред Фонд „Социална закрила“ към Министерст-

во на труда и социалната политика в размер до 50 хил. лв., като поема ангажи-

мент за съфинансиране в размер на не по-малко от 10% от общата стойност на 

проекта. 

Проектното предложение е изготвено и депозирано пред Фонд „Социална закрила“ към 

МТСП на 25 март 2020 г. Към датата на предаване на отчета тече процедура по оценява-

не. 

 

ІV. Други решения 

1. С Решение 51-5 от м. юли 2019 г. Общински съвет приема актуализация на бю-

джета на общината за 2019 г. и указва (в т. 1.3.) „Средствата в размер на 1 357 660 

лева да бъдат използвани за рехабилитация и ремонт на следните улици, приори-

тетно: ул. „Свещеник Павел Атанасов“, ул. „№ 12“, ул. „Хан Тервел“, ул. „Ар-

мейска“ 

Както информирахме на предходното заседание на Общински съвет, а също и чрез ме-

диите, изпълнението стартира с цялостен ремонт на ул. „Свещеник Павел Атанасов“. За 

улиците „Хан Тервел“ и „Армейска“ предстои изграждане на подземна инфраструктура 

във връзка с регионални прединвестиционни проучвания на ВиК-Добрич, подмяна на 

водопровод. Засега за тях е предвиден текущ ремонт, изкърпване, за да се осигури нор-

малната им проходимост. След като приключат дейностите на ВиК, ще се пристъпи към 

цялостното им преасфалтиране. Забавянето на дейностите по асфалтиране и текущи ре-

монти е свързано и с извънредното положение и ограничената дейност на фирмите през 

периода. 

 

2. С Решение 5-6 от м. февруари 2020 г. Общински съвет дава съгласие за участие 

на общината в Петата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро 

управление на местно ниво на Съвета на Европа през 2020 г. и възлага да се из-

върши организация и подготовка на документи за кандидатстване. 

Подготвен е обемен доказателствен материал в електронен формат, отразяващ работата 

на общинска администрация и Общински съвет съгласно 82 индикатора за прилагане 12-

те принципа за добро демократично управление на местно ниво. Пакетът документи е 

изпратен в МРРБ на 1 юни 2020 г. След процедура на оценяване от независими експерти, 

както и провеждане на проучване сред граждани и съветници, резултатите се очаква да 

бъдат известни през есента на настоящата година. Решението е изпълнено. 

 

 

 

 

Приет с Решение №11-2 от 28.07.2020 г. 

На Общински съвет град Добрич 

 


