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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНА ДОБРИЧ ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2015 г. – 2019 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
 Добрич – град с облагородени обществени пространства, възпитаващи културни

ценности и културна потребност;
 Добрич – център на многообразни културни събития;
 Добрич - среда на сигурност,  качество на живот и предприемачество.
 Добрич – икономически стабилен град, уповаващ се на собствен

предприемачески потенциал.
 Добрич – град с еднакъв стандарт за качество на средата във всички градски

зони.

За постигане на стратегическите цели Община град Добрич си поставя следните
приоритети:

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:
 Открито и динамично управление.
 Развитие и модернизация на инфраструктурата;
 Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината.
 Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основани

на прозрачно управление и ясни правила
 Сигурност

Дейностите реализирани от Община Добрич за изпълнение на основните приоритети и
стратегическите цели:

1. Открито и динамично управление
В резултат на цялостната дейност и стремежа за спазване на 12-те принципа за добро
управление съгласно Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на
Съвета на Европа, през 2017 г. Община град Добрич получи за четвърти път в рамките
на последните седем години Етикета за иновации и добро управление на местно ниво
на Съвета на Европа.

 Развитие на местното самоуправление чрез ангажиране на гражданите,
гражданските сдружения и професионалните организации в осъществяване
на публичните политики и гражданския контрол върху тях.

 Редовни заседания на тристранния съвет.
В резултат на доброто сътрудничество със синдикалните организации през 2017 година
Синдикатът на българските учители /СБУ/ присъди наградата „Най-добър социален
партньор за 2017 година - кмет“ на кмета на Добрич. Номинацията е за активната
социална политика и подкрепа на социалните дейности през отчетния период.

 Партньорство с неправителствени организации.

 Община град Добрич е партньор на инициативата Глобален Добрич, която през 2017
г. получи номинация/награда „Активни граждани“ от НСОРБ. В резултат на
инициативата през годината стартира ежеседмичен Фермерски пазар, провеждан в
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АЕМО „Стария Добрич“. В рамките на инициативата "Глобален Добрич" в края на
2017 година са сформирани работни групи по "ресори". Темите са сходни с
наболелите обществени въпроси - образование, култура, икономика. Но има и групи
с конкретна задача да организират следващи форуми, както в Добрич, така и в
София - мястото с най-много добричлии извън родния град. Работните групи
подготвят предложения към администрацията, които ще направят още по-ефективна
съвместната работа на местната власт и гражданите. Общата цел е просперитет за
Добрич и добричлии.

 Актуализирана и  публично оповестена Програма за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на общината за 2017 година:
 С Решение `18-11/28.03.2017 год. Общински съвет при Община град Добрич

прие Програма за финансиране на граждански инициативи с резервиран
финансов ресурс от 10 000 лв. С Решение № 19-9/25.04.2017 год. бе приета
Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната
общност.

 Проведена процедура за класиране на кандидатствалите организации,
одобрените прооектни предложения са финансирани по низходящ ред до
изчерпване средствата от 10 000 лева за 2017 година и са сключени договори с
шест НПО; В резултат на изпълнение на Програмата за 2017 г. :

o Сдружение „Детско сърце”, проект „Да помогнем на сърдечно болните деца от
град Добрич” -

o „Кралят на музикалните инструменти на Сдружение „Училищно настоятелство –
СУ П.Р.Славейков.

o Добрич в бъдеще време – глобален форум за ИТ и образование” на Сдружение
„Клуб ПМГ Добрич”

o „Стихове от и за парка” на Сдружение „Черноморски център за развитие”
o „Магическата любов на Мевляна” на Народно читалище „Мевляна 2012”
o „Подготовка за провеждане  на военноисторически реконструкции по повод  140

години Руско-турската освободителна война“ на Национално дружество
Традиция – клон Добрич”

 Организиране на публични обсъждания.
 През втората година от мандата са обявени над 20 онлайн публични обсъждания на

проекти на нормативни актове и други документи от основните общински дейности,
за да се даде възможност за по-широко гражданско участие и в съответствие със
законовите изисквания, както и с цел намаляване на административната тежест и
подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.
Публикувани са резултатите от обсъжданията (приети/неприети предложения - при
наличие на такива). Проведени са и обсъждания в зала.

 През периода бе възложен и разработен нов модул в сайта – „Анкети“, прилагането
на който е съвременна форма за проучване мненията и настроенията на общността
по съществени въпроси.

 Провеждане на конкурси, дискусии, информационни кампании по различни
тематики.
 Проведена, съвместно с ОИЦ,  Информационна кампания за собствениците на

многофамилни жилищни сгради за популяризиране на Инвестиционен
приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020;
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 Актуализиране на текущи Регистри в страницата на Общината

 Прозрачност и отчетност в дейностите на всички звена на общинската
администрация.
 Администрацията повиши прозрачността и отчетността в своята работа чрез

активно изпълнение решения на Министерски съвет, като публикува над 50 бр.
набори от данни и регистри в отворен формат, съобразно изискванията, в
Портала за отворени данни на Министерски съвет - opendata.government.bg.

 В резултат на последователните действия при работа със заявленията за достъп
до обществена информация, поддържаните стандарти за прозрачност и
публичност в управлението и за обслужване на клиентите, Община град Добрич
зае 10-то място в Рейтинга на активната прозрачност на Програма „Достъп до
информация” сред всички 265 общини и 17-то място сред всички 567 български
администрации.

 Продължи действието и изпълнението на Плана за дейности по прозрачно и
ефективно управление и противодействие на корупцията 2016-2017 г., изготвен
в съответствие със Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво
на Съвета на Европа.

 Община град Добрич получи приз "Най-добра администрация" - награда за най-
прозрачна община по прилагане на СФУК, връчена от Стопанска академия "Д.
А. Ценов" - Свищов 2017 г.

 Текущо се проучват изискванията на клиентите. През м. май 2017 г. е направено
обобщаване на резултати от анкетирането за последния едногодишен период в
трите звена за административно обслужване – отзивите са от анкетата в звената
и от анкетата в сайта. Резултатите се поместват в общинския сайт. Освен по
административен ред, непрекъсната обратна връзка се получава в официалната
фейсбук страница на общината и предоставяните възможности за това в сайта.

 Оптимизиране на организацията на общинските дейности, свързани с
административното обслужване.
 Разработени и въведени са оптимизирани административни процедури, свързани

с нормативната уредба: Одобряване на внесените от възложителите План за
управление на строителните отпадъци (ПУСО) и План за безопасност и здраве
(ПБЗ); образци на документи по новата Наредба за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и
разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич и
по Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на
водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град
Добрич. Оптимизирана е процедурата за издаване на разрешение за извършване
на таксиметров превоз на пътници и водоустойчив светлоотразителен стикер,
защитен с холограма.

 Извършена е актуализация на Устройствения правилник за организацията и
дейността на общинска администрация, на Вътрешните правила за управление
на цикъла на обществените поръчки, на Правилника за вътрешния трудов ред.

 Част от новите/актуализираните документи са в пряка връзка с услугите за
граждани, друга част са насочени към оптимизиране организацията на
общинските дейности като цяло.

 След извършването на последователни действия, съгласно указания на
Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), през 2017 г. Община
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Добрич бе включена в групата администрации, реални участници в електронния
обмен на документи. Разширяването на практиката в тази сфера ще ускори и
оптимизира цялостната дейност на администрациите, контактите между тях и
развитието на комплексното административно обслужване (КАО). Проактивни
действия за напредък в развитието а е-управление и КАО са извършени и по
отношение на достъпа до данни от регистри в средата за междурегистров обмен
RegiX, съгласно указанията на ДАЕУ.

 Друга предприета стъпка е решението и дейностите през 2017 г. за внедряване
на Европейския модел за управление на качеството CAF в Общината в
допълнение към внедрената от 2007 г. Интегрирана система за управление на
качеството и околната среда по стандарти ISO 9001 и ISO 14001. Въвеждането
на модела за усъвършенстване CAF ще завърши през 2018 г. Моделът дава
възможност за идентифициране и анализ на силните страни, областите на
подобрение в цялостната дейност, както и за определяне на мерки за
усъвършенстване на работата.

 Публикуване на заповедите на кмета с обществена значимост и тяхното
популяризиране сред жителите на общината за осигуряване на откритост и
прозрачност, условия за надеждност, предсказуемост и отчетност;

 Представяне в ясна и разбираема форма на информация и анализи за разходите
на бюджета, за гарантиране на по-добро наблюдение и контрол - Изготвяне на
Докладни на вниманието на Общински съвет във връзка с търговски дружества,
със собственост на капитала Община Добрич;

 Обявени процедури за възлагане на обществени поръчки: 42  броя;
 Проведени: събиране на оферти с обява: 12  броя;
 Общо сключени договори по обществени поръчки: 166.
 Участие в екипи за управление на проекти: 7 броя.

 Подобряване дейността на търговските дружества с общинско участие  и
едноличните дружества собственост на Общината и засилване на текущия контрол.
 Анализ на дейността и ефективността на търговските дружества със 100 %

общинско участие в капитала на база финансови данни към 31.12.2016 -
30.06.2017 г. и  30.09.2017 г.:
o Жилфонд-Инвест ЕООД ;
o „Столове” ЕООД ;
o ДКЦ 1 ООД; ДКЦ 2 ЕООД ; ЦПЗД „Д-р Петър Станчев“ ЕООД;
o „Автобусен Транспорт” ЕООД.
o „Тролейбусен Транспорт” ЕООД

 Оптимизиране на контрола на Община Добрич по отношение събираемостта на
доходи от отдадено общинско имущество под наем - „Жилфонд – Инвест”
ЕООД ;

 Ефективно издирване и актуване на имоти общинска собственост, с цел по-
пълно обхващане на състоянието на имотния фонд - Инвентаризация на ДМА ;

 Ефективно управление и разпореждане с общинска собственост - Съдействие
при организиране на търг за продажба на бракувани активи на „Комуналефект”
ЕООД;

 Сключени договори за обслужване на линии от областна и републиканска
транспортна схема 10 броя.

 Увеличаване броя на електронните услуги, предлагани чрез уебсайта на   Община
Добрич.
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 През втората година от мандата в сайта на общината бе разкрита нова е-услуга –
„Прием в детските заведения на Община град Добрич“ с модули за детските
градини и за детските ясли. Продължи действието на разкритата през 2016 г.
електронна услуга – Система за подаване на сигнали за нередности. Чрез модула
„Подай сигнал за нередност“ през 2017 г. са получени 239 сигнала, отговорено е
на 190 от тях. Продължава ползването на досега предлаганите е-услуги: през
2017 г. са подадени онлайн през сайта 347 предложения и сигнали, 25 онлайн
заявления за предоставяне достъп до информация и 43 онлайн записвания за
приемните дни на ръководството. Обработени са и получените по е-поща над
1140 заявления за услуги, запитвания, писма, предложения.

 Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите.
 През изтеклата 2017 год. продължи процеса по актуализиране на програмните

продукти, с които дирекция ГРОН работи. Този процес съвпада с приоритетите,
залегнали в Програмата за реализация на плана за развитие на Общината и със
стремежа на общинска администрация към подобряване на обслужването на
гражданите и институциите;

 През 2017 год. се извърши сканиране на 31 790 лични регистрационни картона, на
жители на град Добрич. Цифровите копия са добавени към програмен продукт
„ArmSoft LRK;

 Продължава работата по изграждане на Национален електронен регистър по
гражданско състояние. За периода са съставени 1394 акта за раждане, от тях 362 бр.
въз основа на документи от чужбина; 621 акта за брак (117 въз основа на документи
от чужбина) и 1468 акта за смърт (50 въз основа на документи от чужбина).

 За изтеклия период са обработени за Национална база данни 2133 заявления за
постоянен адрес и 2978 адресни карти. Издадени са 13166 удостоверения от
регистъра на населението, 5077 дубликата на удостоверение за раждане, 992 за
граждански брак, 360 бр. препис –извлечения от акт за смърт за втори и следващ
път, 1364 бр. многоезични преписи от актове по гражданско състояние. Извършени
са 1755 бр. заверки на документи за чужбина.

 До Агенцията по вписванията – гр. Добрич през 2017 год. са изпратени 870
уведомления за сключените бракове и обработени 238 бр. развода и 10 промени в
режима на имуществените отношения на съпрузите.

 През 2017 год. се увеличи броя на постъпилите по електронната поща на Община
град Добрич и дирекция ГРОН, заявления за изпълнение на административни
услуги. Предлагаме различни начини за получаване на готовите документи, с цел
подобряване обслужването на граждани, в т. ч. и на такива, намиращи се извън
територията на Република България.

 За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. все повече задължени лица се възползват
от въведените след 2013 години нови услуги:

o уеб базиран модул, позволяващ онлайн проверка на задълженията към общината, с
което на гражданите и фирмите е осигурен достъп по всяко време на денонощието до
информация за задълженията за местните данъци, такса за битови отпадъци и такса за
притежаване на куче – за отчетния период  95 лица са получили своя ПИН – код, което
е със 79, 25 на сто повече от 2016г.;

o През 2017 година беше внедрено и второ ПОС – терминално устройство за приемане
на директни плащания с дебитни и кредитни карти, издадени в РБългария.
Възползвали са се 2328 задължени лица, които са с 60, 00 на сто повече от
възползвалите се от тази услуга през същия период на 2016 година;
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o 9 413 задължени лица са платили задълженията си чрез разплащане с посредник
„ИЗИПЕЙ“ АД , разполагащ с 2 617 каси в цялата страна, които са 41, 66 на сто
повече от възползвалите се от тази услуга през същия период на 2016 година.

o За осигуряване на по – добро и ефективно обслужване на задължените по ЗМДТ лица
към Община град Добрич след подписване на договор с „Български пощи“ ЕАД и
внедряване на интерфейс за разплащане с посредник, от 23.03.2016 г. се осигури
автоматично плащане на местни данъци и такси към общината на касите пощенските
станции в цялата страна. Тази нова, евтина и бърза услуга улеснява плащането на
местни данъци и такси на живущите в общината, но най – вече  задължените лица
живущи в други населени места на територията г.на страната. До 31.12.2016г. от тази
услуга са се възползвали 499 задължени лица, а през  2017г. – 1 130 задължени лица.

 През 2017 година са приети и обработени 13 957 броя данъчни декларации по ЗМДТ.
Издадени са  3 495 броя удостоверения за данъчни оценки на недвижими имоти. По
искане на задължени лица и различни институции, след извършване на съответните
проверки, са издадени 3 563 броя други удостоверения, 344 броя заверени дубликати
на квитанции за платени данъци и такси и заверени копия на данъчни декларации и
643 служебни бележки.

 През 2017 година една от основните функции на дирекция МДТ е извършването на
проверки за недекларирани недвижими имоти  и превозни средства, проверки за
съответствие на декларираните данни от задължените лица на място и чрез събиране
на информация от трети лица и организации, както и декларирането на недвижими
имоти и превозни средства по наследство. На лицата, които не са изпълнили
задължението си да декларират имоти и превозни средства или са декларирали
неверни данни са изпратени 660 броя съобщения по реда на  чл.103 от ДОПК.

 В резултат на предприетите действия за деклариране или за отстраняване на
несъответствия между декларираните данни, имащи значение за данъчното облагане, и
предоставената информация от трети лица или организации, в дирекция МДТ са
приети 603 броя данъчни декларации от физически и юридически лица.  На основание
чл. 107, във връзка с чл. 109 от ДОПК са начислени допълнително в рамките на 5
годишния давностен период задължения в размер на 296 692. лв.

 След извършен анализ на просрочените задължения са издадени 434 броя актове за
установяване на задължения /АУЗ/ по 107, ал.3 от ДОПК /неплатени в срок публични
задължения по ЗМДТ/, 24 решения по жалби срещу АУЗ и 194 броя покани за
доброволно изпълнение. Установените задължения са в размер на 854 541.91 лева. С
цел връчване на неполучени чрез пощенски оператор актове за установяване на
задължения или покани за доброволно изпълнение са посетени 559 адреса на
длъжници, за което са изготвени констативни протоколи.

 След изтичане на законоустановените срокове за доброволно изпълнение преписките
на 219 задължени лица са комплектувани и са предадени за принудително събиране по
реда на Гражданско – процесуалния кодекс. Образувани са 219 изпълнителни дела
пред частни съдебни изпълнители /ЧСИ/ за сумата от 866 894.32 лв. За периода
01.01.2017г.-31.12.2017г. от ЧСИ по изпълнителните дела са постъпили суми в размер
на 157 067.32 лв.

 В дирекция “Местни данъци и такси” за периода от 01.01.2017г. - 31.12.2017г. за
нарушаване на разпоредбите по ЗМДТ са съставени 25 броя актове за установяване на
административни наказания /АУАН/. За отчетния период са издадени 6 броя
наказателни постановления  /НП/ с общ размер на глобите и имуществените санкции 2
600 лева.  За отчетния период са платени глоби на  обща сума в размер на 2 100.00
лева. За маловажни случаи на административни нарушения на ЗМДТ, установени при
извършване на нарушението са наложени глоби с издаването на 198 фиша с общ
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размер на глобите 6910лв. През отчетния период са платени 190 фиша на обща сума в
размер на 6610 лева.

 Изпълнение на мерки за “подмладяване” на администрацията чрез  привличане
на мотивирани млади хора с подходящо образование.

 И през отчитания период Община Добрич се възползва от Програма „Старт на
кариерата“ на Агенцията по заетостта, като по Програмата работиха 4 младши
експерти, които придобиха опит и практически знания и същевременно
подпомагаха работата на функционалните звена. Вече е практика, при
освобождаване на работно място него да заеме доказал се млад човек, работил
по „Старт на кариерата“ в администрацията. Всички свободни работни места се
обявяват в специалната рубрика в официалния сайт и немалка част от тях не
ограничават кандидатстващите чрез изискване за трудов опит/стаж.

 Разширяване на обема на предлаганите електронни административни услуги, с
цел улеснение на гражданите и на бизнеса.

 С цел предоставяне на повече възможности на бизнеса и гражданите за ползване
на бази данни и в изпълнение решения на Министерски съвет от 2016 - 2017 г. за
приемане на списъци с набори от данни по приоритетни области, които се
публикуват в отворен формат, общинска администрация извърши
публикуването на над 50 набори от данни и регистри в Портала за отворени
данни на Министерски съвет opendata.government.bg.

 Продължи стартиралото през 2016 г. онлайн излъчване на заседанията на
Общински съвет и проследяването им в реално време. За оптимизиране
провеждането на заседанията на Общински съвет беше извършена доставка и
монтаж на цифрова дискусионна система за озвучаване на Голяма заседателна
зала.

 Създаване на модел на активна комуникация и индивидуален подход към
проблемите, запитванията, предложенията и сигналите на гражданите.

 Всяка седмица на фейсбук страницата на общината продължава организираната
„Виртуална приемна“ - чрез приемане на сигнали и предоставяне на отговори по
тях. През периода са публикувани 43 приемни. Постъпили са 403 въпроси и
сигнали и повече от 200 „съобщения“, предоставени са отговори. През 2017 г.
фейсбук страницата на общината е одобрена от повече от 4360 ползватели на
фейсбук.

 Извън „виртуалната приемна“ в ежеседмичните приемни на членовете на
кметския екип през годината са приети над 700 граждани.

 Провеждани са изнесени приемни на кмета в кварталите на град Добрич
(например в кв. Рилци).

 За първи път отчета за двете години управление беше направен като публично
общоградско събрание.

 През периода общината участва в конкурса на Фондация за реформа в местното
самоуправление „Програма за добри практики в местното самоуправление в
България 2016/2017“ с две практики: „Национална кампания „Зрънце живот“ в
подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми“ и „Заедно да осъществим
мечтите на децата“. Двете практики бяха номинирани, а практиката „Заедно да
осъществим мечтите на децата" бе отличена с втора награда в тематична област
„Общинска подкрепа за граждански инициативи". Тя представи изграждането на
две детски площадки в партньорство с бизнеса и в отговор на поставени
проблеми и предложения на граждани и деца.
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2. Развитие и модернизация на инфраструктурата с цел повишаване на
привлекателността на общината за живеене и инвестиции
 Рехабилитация и доизграждане на канализационна мрежа и пречиствателни

съоръжения за отпадни води, отговарящи на стандартите на ЕС  чрез реализация на
проекта за водния цикъл.
 Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр.Добрич-фаза I.

г. На 29.12.2016 г. беше подписан Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.006-0003-C01 (№Д-34-
58/30.12.2016 г.) по Проект:  „Интегриран проект за подобряване на водния
сектор в гр. Добрич – фаза 1“. Проекта е по процедура BG16M1OP002-1.006 по
„Изпълнение на ранни В и К проекти“ по Оперативна програма „ Околна среда
2014-2020“.

 Сформирано беше звено за изпълнение на проекта със Заповед на Кмета на
Община град Добрич. През 2017 г. приключиха всички обществени поръчки за
избор на Изпълнители и бяха сключени договори за изпълнение. Дейностите по
Лот 2 и Лот 3 за реконструкция на водопроводната мрежа вече се изпълняват,
както и дейностите по Инженеринг за реконструкция и разширение на
Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Добрич. Към момента
тече обществената поръчка за избор на Изпълнител по Лот 1 – Проектиране,
строителство и авторски надзор на канализационната мрежа на град Добрич,
както и съпътстващата водопроводна мрежа. Общата дължина на
канализационните колектори предвидени за реконструкция и рехабилитация е
6,46 км. Предвижда се реконструкция на 3 броя Канализационни помпени
станции – „Свежест“, „Иглика“ и „Югоизток“. Общата дължина на
водопроводната мрежа предвидена за реконструкция и рехабилитация е 79,725
км, от които 3,513 км с чугунени тръби с диаметър 600 мм, а останалите 76,212
км ще са от тръби полиетилен висока плътност.

 Поетапно и навременно възлагане на работни проекти в съответствие с Проект
„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич” в тясно
сътрудничество с граждански и професионални организации.
 Подготвена, подадена и се реализира Инвестиционната програма за

изпълнение на ИПГВР – Добрич по процедура за предоставяне на БФП №
BG16RFOP001-1.011 “Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 - Добрич град на стойност: 28 647 972 лева
(за основни обекти и 13 39 602 лева и резервни обекти);

Инвестиции за обновяване на инфраструктурата в Добрич, насочени към реализация
на проекти в периода 2016 – 2023 г., в т.ч.:
o Енергийна ефективност в жилищни и административни сгради – 4 358 767

лева;
o Интегриран градски транспорт - 2 699 320 лева;
o Градска среда – 8 512 534 лева;
o Културна инфраструктура – 3 717 535 лева;
o Образователна инфраструктура – 9 359 814 лева;
До момента са сключени са договори за около 11 млн. лв.

 Подобряване на инженерната и комуникационна инфраструктура,
рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на жилищните
квартали, чрез :
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 Сключен договор за БФП за „Подобряване, надграждане и реконструкция на
инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ – 1,4 млн.
лева – реконструкция на ул. „6-ти Септември”. Краен срок на проекта 16.12.2018г.
Сключени договори с изпълнители;

 Сключен договор за БФП за „Енергийно обновяване на 9 многофамилни
жилищни сгради в град Добрич“ – 3 млн. лв. Отделните сгради са в различна фаза
на СМР.

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сграда РДПБЗН и
РСПБЗН гр. Добрич

 Продължава реализирането на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМФЖС), насочена към
обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел изпълнение на мерки
за енергийна ефективност да за осигуряване на по-добри условия на живот на
гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо
качество на жизнената среда. Община град Добрич има сключени общо 41 договора
за целево финансиране по Програмата между Общината, Българска банка за
развитие и Областна управа, като за  всички сключени договорни има осигурен
финансов ресурс.Общият напредък по реализирането на НПЕЕМФЖС в град
Добрич е както следва:
По отношение на първите 10 блока са проведени обществени поръчки по ЗОП и са
избрани изпълнители за:
o Извършване на Инженеринг, който включва изготвяне на Инвестиционни

проекти, извършване на СМР и провеждане на  авторски надзор по време на
строителство.

o Осъществяване на Строителен надзор – за обекти - Балик31, 62 и Русия 49, 53,
55 е сключен договор с „ЕСМ“ ЕООД град Добрич, а за обекти – Дружба 4, 33,
36, 39 и М. Горки №5 е сключен договор с ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс
инженеринг – Лайф Енерджи“ град София.

o Упражняване на Инвеститорски контрол – сключен договор с „Жилфонд
Инвест“ ЕООД град Добрич.

Към настоящия момент за всички 10 сключени договори с изпълнители на инженеринг
има подписани и  влезли в сила  АНЕКСИ 2 от Българска банка за развитие (ББР), с
което се гарантира обезпечаването на финансовия ресурс за изпълнението на
дейностите за всеки отделен блок.
За всички блокове е преминала процедурата по одобряване на проектната
документация и са издадени разрешения за строеж съгласно ЗУТ /разработване и
предаване на технически проекти, съгласуване с РД ПБЗН, изготвяне на оценка за
съответствие от строителния надзор, одобряване от Главен архитект на Общината,
издаване на Разрешение за строеж и т.н./

Адрес Ход на изпълнение
1. ЖК „Балик“ Бл. №31 Изпълняват се СМР – 5%
2. ЖК „Дружба“ Бл. №39 Изпълняват се СМР – 5%
3. ЖК „Дружба“ Бл. №4 Изпълняват се СМР – 50%
4. ЖК „Русия“  Бл. №55 Започване на СМР - м. март 2018
5. ЖК „Балик“ Бл.  №62 В процес на започване на СМР – подготвяне на

документи за откриване на стр. площадка
6. ЖК „Дружба“ Бл.  №33 В процес на започване на СМР – подготвяне на

документи за откриване на стр. площадка
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7. ЖК „Русия“ Бл. №49 Започване на СМР - м. март 2018
8. ЖК „Русия“ Бл. №53 Започване на СМР - м. март 2018
9. ЖК „Дружба“ Бл. №36 Изпълняват се СМР – 40 %
10. Ул. „Максим Горки“ №5 Изпълняват се СМР – 20%

 По отношение на 3 блока, прехвърлени от програмата на МРРБ „Енергийна
обновяване на българските домове“ :
o За обектите има одобрени работни проекти и издадени разрешения за строеж за

всеки блок;

o Избрани са изпълнители за извършване на СМР за два от блоковете – Добротица
бл. 36 и ул. Захари Стоянов 19, а за третият обект – Абрит 8-10 няма определен
изпълнител и следва обявяване на нова обществена поръчка за избор на
изпълнител за този блок.

o Има избрани изпълнител за упражняване на строителен надзор – сключен
договор с Булстрой надзор ООД, Добрич

o За упражняване на Инвеститорски контрол е сключен договор с „Жилфонд
Инвест“ ЕООД град Добрич.

o Възложено е упражняването на авторски надзор от проектантския екип –
„Консорциум ППМ –ИВАЛ“ град София.

11. Ул. „Абрит“ №8/10 Нова процедура за избор на изпълнител
12. ЖК „Добротица“ Бл. №36 Изпълняват се СМР – 10%
13. Ул. „Захари Стоянов“ №13 В процес на започване на СМР – подготвяне на

документи за откриване на стр. площадка

По отношение на следващите 20 блока :
o Същите имат изготвени техническо обследване, технически паспорт, обследване за

енергийна ефективност и архитектурно заснемане, които са база за  разработване на
технически проект и последващо изпълнение на СМР дейностите.

o Обявена е обществена поръчка по реда на ЗОП, с 20 отделни обособени позиции, за
избор на изпълнители за извършване на Инженеринг, за всеки обект поотделно. В
момента се разглеждат подадените офертите (83 броя) на участниците в
процедурата.

o На 29.12.2017 г. е обявена открита процедура за избор на изпълнител на
консултантска услуга с предмет: „Изготвяне на доклад за съответствие на
инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол
във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община град Добрич
по 5 обособени позиции“  (по 4 блока в позиция на 1 изпълнител). През м. Февруари
2018г. предстоят заседания на назначената от кмета комисия за оценяване на
офертите на участниците.

№ блок
1. ЖК „Дружба“ блок №38
2. Ул. „Марин Дринов“ № 1Б
3. ЖК „Балик“ Бл. № 60
4. ЖК „Балик“ Бл. № 44
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5. Ул. „Емона блок“ № 5
6. ЖК „Дружба“ блок №38
7. Ул. „Марин Дринов“ № 1Б
8. ЖК „Балик“ Бл. №24
9. Ул. „Кирил и Методий“ №3
10. ЖК „Строител“ №68
11. Ул. „Абрит“ №7
12. Ул. „Кубадин“ №1
13. ЖК „Дружба“ Бл. №5
14. ЖК „Балик“ Бл. №7
15. Бл.„Албена“ № 2
16. ЖК  „Дружба“ блок №14
17. ЖК „Дунав“ блок №20
18. ЖК „Дружба“ блок №9
19. Бул. „Трети март“ №12
20. ЖК „Балик“ блок №21

По отношение на последните 8 блока:
Подготвя се процедура за избор на изпълнител за изготвяне на техническото
обследване, техническия паспорт, енергийното обследване и архитектурното
заснемане. Готовата техническа документация ще е основание за провеждане на
процедура по избор на изпълнители за Инженеринг, Осъществяване на строителен
надзор и Упражняване на инвеститорски контрол.

№ блок
1. Ул. „Панайот Хитов“ №16
2. Бул. „Добруджа“ №13
3. ЖК „Дружба“ Бл. № 10
4. ЖК „Дунав“ Бл. № 16
5. Ул. „Добричка епопея“ № 6
6. ЖК „Дружба“ Бл. № 8
7. Ул. „Петко Д. Петков“ №2
8. Ул. „Петър Сарийски“ №2

 След проведени обществени поръчки се сключиха договори за авторски надзор,
строителен надзор и строителство за обект „Улична канализация по ул. „Разлог“
и ул. „Вежен“, гр.Добрич”. По тези улици до момента не е имало градска
канализация. Общата дължина е 600 м. Канализацията беше завършена през
декември 2017 г. Назначена е държавна приемателна комисия за 23.01.2018 г. за
въвеждане на обекта в експлоатация.

 До започване на реалните дейности по реализацията на  Проект „Интегриран проект
за подобряване на водния сектор в гр.Добрич-фаза I“ усилията на общинска
администрация са насочени основно към поддръжка на уличната мрежа. Силно
амортизираната пътна настилка е предпоставка както за недоволство от страна на
живущите, така също и за възникване на ПТП. За да не се допускат такива през
годината е извършено следното:
o Аварийно изкърпване на Уличната мрежа през м. Май, с обща площ 2500м2 ,

на стойност 60 000 лв.
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o Почистване на колектор и дъждоприемни шахти по бул. „3-ти март” и бул.
„25-ти септември”, на стойност 30 800 лв.

o С общинското предприятие „Комуналстрой” са изкърпени по дълбоките и
големи дупки по улици провеждащи интензивно движение на МПС и
обслужващи голяма група жители на града, а именно през м. Август са
изкърпени 100м2 , през м. Септември са изкърпени 100м2.

 Съгласно Закона за движение по пътищата, като собственик на улиците в града,
Община гр. Добрич има ангажимент да въвежда организация на движението и да
поддържа хоризонталната и вертикална маркировки, положена и изградена в
тази връзка. Извършено е:
o Текущо поддържане на пътната маркировка по уличната мрежа на град

Добрич с общинското предприятие „Комуналстрой”.

o Текущо поддържане на знаковото стопанство по уличната мрежа на град
Добрич с общинското предприятие „Комуналстрой”.

o Текущо поддържане на светофарните уредби по уличната мрежа на град
Добрич с общинското предприятие „Комуналстрой”.

 Продължава изпълнението на обект „Площадка за разделно събиране на отпадъци
от домакинствата” на територията на Община град Добрич.

 За съоръженията, част от пътната инфраструктура в продължение на дълъг период
от време не са се полагали грижи и текуща поддръжка, което е довело до влошеното
им състояние.
o През 2017 г. бе извършена „Конструктивна експертиза с оценка на

експлоатационната годност и препоръки за възстановяване” за мостово
съоръжение по бул. „Добруджа” над бул. „Русия”, изготвена от „УАСГ
ЦНИП” ЕООД. Следва да се предприемат мерки за възстановяване на
нормалната експлоатация на съоръжението и за осигуряване на неговата
дълготрайност.

o Избран е и изпълнител за извършване на Обследване, технически паспорт и
изготвяне на инвестиционен проект за укрепване на подпорни стени и пътен
надлез по бул. „Добруджа”, включително за реконструкция на бул.
„Добруджа”, в участъка от кръстовището при площад „Вица Попова” до
ул. „Драва”, и за укрепване на подпорни стени по ул. „Христо Ботев” и
прилежащото стълбище, включително реконструкция на ул. „Христо
Ботев”, в участъка между бул. „Русия” и бул. „Добруджа”, гр. Добрич.
Изготвените проекти ще дадат информация за необходимите средства, за
извършване на строително-ремонтни работи по съоръженията.

 Във връзка с реализирането на Оперативна програма „Региони в растеж” и въвеждането
на енергоефективни мерки за сградите на ДГ № 12 „Щурче”, ДГ № 18 „Дора Габе” и ДГ
№ 25 „Весела” се извършва Актуализация и допълване на одобрени инвестиционни
проекти, с цел укрепване и осигуряване на конструктивната носимоспособност,
сеизмичната осигуреност, безопасни експлоатационни условия и дълготрайност на
строежите.

 Неразделна част от инфраструктурата на един град е неговата зелена система. Тя е и
средство за благоустрояване на откритите пространства.  В развитието на Зелената
система на град Добрич е достигнат момент, в който с особена острота изникват
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проблемите с амортизираните биологични и благоустройствени фондове и с
хармоничното взаимодействие между нея и другите системи на градската среда.
Основен акцент в работата по озеленяването през изминалата 2017 г. е поддържането
на уличните насаждения. Това се налага от факта, че по-голямата част от постъпилите
заявления/жалби/сигнали от граждани, касаят именно улични дървета. Мерките спрямо
насажденията продължават да се прилагат на авариен принцип. Наложително е
прилагане на мерки за решаване на проблемите, натрупвали се в продължение на много
десетилетия.

 Водоснабдяване и канализация
За периода има постъпили над 45 сигнали и жалби относно проблеми свързани в В и К.
На всички е отговорено. Голяма част от тях са пренасочвани към „В и К Добрич“АД
като Оператор на системата.
Има издадени 20 потвърдителни писма за прокопаване на терени общинска
собственост, от физически и юридически лица.

 Доставка на електрическа енергия
Проведена е процедура по ЗОП  и предстои сключване на  договор с Доставчик на
активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на стандартна
балансираща група за захранване на 34 броя обекти, собственост на община град
Добрич, съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа
енергия.

 Абонаментна поддръжка на съоръжения с повишена опасност /СПО/
Проведена е процедура за избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на
съоръженията с повишена опасност за всички общински обекти. Предстои сключване
на едногодишен договор с избрания изпълнител „Жилфонд Инвест“ ЕООД, град
Добрич.

 Лицензиран технически надзор на газови съоръжения и СПО
Проведена е процедура за избор на изпълнител за упражняване на лицензиран
технически надзор на газови съоръжения, съдове под налягане и повдигателни
съоръжения  за всички общински обекти, съгласно Закона за техническите изисквания
на продуктите. Сключен е едногодишен договор с изпълнителя  „ДАГО – Даниела
Петрова“ ЕООД, град Добрич.

 Устриойствено планиране
С решение №22-3/25.07.2017г. на Общински съвет град Добрич е одобрен Общ
устройствен план (ОУП) на Община град Добрич. Новия ОУП предлага адекватен и
съвременен пространствен модел за развитие на града, формулира подходяща политика
и нормативни рамки за неговата реализация.

 Създаване на нова транспортна схема с преосмисляне на пътните връзки и
стимулиране на алтернативите на автомобилното придвижване.

 Актуализация на вътрешноградските и междуселищни транспортни схеми, местата
на спирките на градския транспорт и стоянките за таксиметров превоз, чрез допитване
до гражданите и превозвачите. Проучени и даден отговор на 64 сигнала и предложения
от институции и граждани;
 Подписани 10 временни договори за осъществяване на автобусен превоз на пътници;
 Издадени  517 броя разрешителни и  283 броя стикера за таксиметрова дейност.

3. Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:
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Осигуряване на модерно, достъпно и качествено здравеопазване на жителите на
община Добрич чрез:

 Промоция на здравето и профилактика на болестите с фокус на хроничните
незаразни болести
 През отчетния период по Общинска програма СИНДИ са реализирани следните
мероприятия, финансирани от Община град Добрич:
o „Движението е здраве”: С възпитаниците на СУ „П. Р. Славейков” е отбелязан

Световният ден на двигателната активност със спортен турнир. Организирани са и
празници на двигателната активност в детските ясли в града и детски партита по
случай 1 юни – Ден на детето;

o Кампания за борба със затлъстяването в училищна възраст: разработени и
разпространени  2000 брошури;

o Кампания „Здравословно хранене и спорт”: организиран и проведен спортен турнир
с участие на децата от детските градини;

 По повод 7 април – Световен ден на здравето, е проведена кампанията „Бъди
здрав” със  следните инициативи: „Зумба-движение за здраве и настроение”;
презентация „Хармония на здравото тяло в гръцкото изкуство” в Художествена
галерия; Лекоатлетическо крос в Парк „Свети Георги” за всеки; безплатни
профилактични прегледи от специалисти. Съвместно с БЧК измерване на кръвно
налягани и кръвна захар и индекс телесна маса;
 Проведени са и:
o обучение на директори на детски ясли и педагози на тема „Обучение и възпитание

на децата от 1 до 3-годишна възраст” с лектор на „Тренинг-Фактор”;
o обучение на  медицинските специалисти от детското и училищно здравеопазване на

тема „Ентерол – пробиотик № 1 в света”
o методическа помощ  на здравните медиатори, подпомагащи дейността на

медицинските специалисти
 През изминалата година с помощта на медиаторите Община град Добрич
организира и проведе кампании за имунизации, за профилактични прегледи и за
превенция и информираност за различни заболявания.
 През 2017 г. Първичен здравен център продължи да работи и обслужва
население, което е предимно от ромски произход. Дейността на здравния център цели
увеличаване на здравната култура на ромското население, улесняване достъпа му до
здравни услуги и други институции, както и подпомагане процеса на интеграция на
ромите сред българското общество.
 През изминалата година Национална мрежа на здравните медиатори /НМЗМ/
въведе нова единна отчетна форма за всички здравни медиатори в страната с цел
проследяване ефективността на здравните медиатори чрез количествено сравнение на
основни функционални характеристики, отнасящи се до следните групи дейности:
o Съдействие при осъществяване на планови имунизации;
o Съдействие при осъществяване на профилактични прегледи;
o Разрешаване на казуси от здравен характер;
o Разрешаване на казуси от социален характер;
o Осъществяване на здравно-информативни мероприятия за превенция на

различни заболявания;
o Дейности в областта на семейното планиране и репродуктивно здраве;
o Участие в обучения, семинари и съвместна работа с институции.

Общият брой на предоставените услуги от НМЗМ през 2017 година е 1432.  Най-голям
е делът на здравните дейности в общността, включващи  организиране на кампании за
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имунизации; профилактични прегледи; кампании, свързани с превенция и
информираност за различни заболявания; услуги в областта на репродуктивното здраве
/1205/. Проведени са и консултации, оказано е съдействие за попълване на документи,
следване на процедури, съпровождане до здравни институции, съдействие при
възстановяване на здравно-осигурителни права /24 бр./лица.
 Съществено място в дейността на здравните медиатори заемат услугите,
свързани с разрешаването на социални казуси. Такива случаи основно засягат въпроси
около консултации и подготвяне на документи, придружаване до социални институции
и съдействие за ползване на социални услуги. От съществено значение в дейността на
здравните медиатори са услугите, свързани с профилактиката и
ваксинопрофилактиката /600 бр. профилактични прегледи и направени ваксини/.
Реализирани са кампании за превенция на различни заболявания – 10 проведени
събития, на които са раздадени 300 здравно-информационни материали.
 Съвместно с Министерството на здравеопазване през месец октомври здравните
медиатори участваха в организирането и провеждане на изследване с флурограф сред
рисковите групи от туберкулоза по Програма „Подобряване на устойчивостта на
националната програма по туберкулоза”. На територията на град Добрич бяха
придружени 460 лица.
 Въпреки постигнатите резултати, е необходимо да продължи работата по
следните направления:
o Повишаване на половата и сексуална култура с цел ограничаване ражданията на

деца от малолетни момичета
o Повишаване на здравната култура на ромското население с оглед по-широкото

му обхващане по отношение на детските консултации, имунизациите и
профилактичните прегледи.

 С цел подобряване управлението на обществените средства при запазване
нивото на предоставяните здравни услуги през 2017 г., Община град Добрич
преобразува  чрез сливане 6-те общински детски ясли в 3;
 Подобри се и материално-техническата база на детски ясли 1, 2, 4 и 5;
 През 2017 г. Община град Добрич заедно с ЕСЕТЕРЕ ЕООД извърши ремонт и
осигури ново оборудване в Детска млечна кухня.
 Подобри се и качеството на предлаганите в детските ясли услуги през 2017 г.,
чрез въвеждане на нови единни сезонни менюта за осигуряване на здравословно и
разнообразно хранене на децата, отговарящо на физиологичните норми за съответната
възраст;
 В Детска млечна кухня се въведе нова услуга – „Доставка до адрес“, от която
към момента се възползват близо 80 семейства.
 През 2017 г. Община град Добрич въведе електронен прием в детските ясли на
Добрич, с който се осигури пълна прозрачност и равен достъп на децата и техните
родители до детските ясли на Добрич.
 През 2017 г. училищното и детското здравеопазване в Община град Добрич
продължи да се осигурява чрез  39 здравни кабинета  /17 в детските градини и 22 в
общинските училища и професионалните гимназии/.
 По Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести са
проведени кампаниите „Здравословно хранене и спорт“ и „Движението е здраве”,
кампания за борба със затлъстяването в училищна възраст, кампания за борба с
гръбначните изкривявания, хипертонията и наркоманиите.
 През отчетния период Община град Добрич осигури по-високи трудови
възнаграждения в системата на общинското здравеопазване /13% в ДЯ и 11% в
здравните кабинети/ и повиши квалификацията на служителите от тази система, чрез
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провеждане на обучения на тема: „Значимостта на социалната комуникация при деца
със специални нужди”, „Превенция, лечение и контрол на захарния диабет в детска
възраст”, „Екип и екипно функциониране, мотивация на екипи“, „Ранно детско
развитие“ и „Пробиотици – роля и приложение“.

 Подкрепа от Община град Добрич при реализиране на различни здравни
програми и проекти на неправителствения сектор, пациентски организации и др.
 През отчетния период продължи устойчивото партньорство на Община град

Добрич с ОС на БЧК и фондациите Карин дом, „Ръка за помощ“, „Плюшено мече“
„Искам бебе“ и „Лумос“, което намери израз в организирането и реализирането на
съвместни инициативи. Едновременно с това Общината оказа съдействие на
Сдружение „Съучастие“ – Варна за реализиране на дейности по програма
„Укрепване на националната програма по превенция и контрол на туберкулозата в
България”.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:
Основната цел на общинската политика в областта на социалните дейности е на всички
граждани на Община град Добрич да се гарантира социалната защита и интеграция на
уязвимите групи, чрез създаване на мрежа от социални услуги в общността, социално
включване и превантивни дейности.

 Осигуряване на достъпна градска среда чрез собствен общински ресурс
 Безплатен транспорт: Транспорт до гробищен парк и вътрешно гробищен трансфер

Транспорт на хора с увреждания със специално пригоден за целта микробус
Издаване на годишни карти 185 броя за членове на клубове и сдружения на хора с
увреждания.

 Проекти, включени в инвестиционната програма, касаещи социалните дейности:
 До 2019 г. Община град Добрич се задължава да включи допустим социален обект в

Инвестиционната програма  и ИПГВР, на стойност 5% от общия ресурс за БФП –
28 000 000 лв. Предложението на Община град Добрич ще бъде да се изгради нова
социална услуга - Център за временно настаняване, с капацитет 20 места.

 Намаляване процента на предлаганите услуги в специализираните институции за
сметка на социалните услуги в общността като трайна тенденция в развитието на
социалната политика на Община град Добрич.

 Към настоящия момент на територията на Община град Добрич функционира само
една специализирана институция за деца – Дом за медико-социални грижи за деца
от 0 до 3 г., която е на подчинение на Министерство на здравеопазването и в която
се отглеждат 11 деца – всички със здравословен проблем и с нужда от постоянни
медицински грижи.

 Една е и специализираната институция за възрастни – Дом за стари хора с капацитет
115 лица. Видно от Анализ на състоянието на специализираните институции за
възрастни хора и възрастни хора с увреждания в Р България, изготвен от АСП,
Домът за стари хора в град Добрич е в класацията на първите 10 Домове за стари
хора, получили най-високата оценка по оценяваните индикатори, поради което на
този етап за Добрич не се предвижда деинституционализация на тази целева група.

 Участие в програми, осигуряващи работни места за лица с увреждания
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 По Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания е
осигурено едно работно място в социална услуга и едно работно място в дирекция
„Хуманитарни дейности“.

 Поддържане на материално-техническата база
 Подписан договор за БФП BG16RFOP001-3.002-0032 „Реконструкция и

модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р
Георги Павлов“ град Добрич“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища
в Република България“. Сключени са договори за СМР с избраните изпълнители;

 В процес на изпълнение Проект Заедно учим ,творим и играем.

В процес на разглеждане и чакащи одобрение
 Нашият зелен и защитен регион Добрич – Констанца – обща стойност 1 164 306 лв.

INTERREG V A Romania – Bulgaria; Трета покана за кандидатстване със заявления
за интерес;

 Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия –
Добрич – обща стойност 15 255 474 лв., INTERREG V A Romania – Bulgaria; Трета
покана за кандидатстване със заявления за интерес.

 Разработване на съвместни черноморски туристически продукти и съвместен
маркетинг между Добрич, Хършова и Килия – обща стойност 2 928 729 лв

 В края на  2017 г. по капиталовата програма на Община град Добрич е извършен
ремонт на покрива на Корпус Север в Комплекса за социални услуги, където се
помещават Дневен център за възрастни с увреждания и Център за социална
рехабилитация и интеграция. Ремонтът е на приблизителна стойност 11 000 лв.

 Разкриване на нови форми на социални услуги
Община град Добрич е конкретен бенефициент по Компонент 1: Общини, съгласно
Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на
резидентните услуги на Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на
деинституционализация на грижите за деца“.
За Община град Добрич е предвидено да реализира следните мерки за осигуряване на
социални услуги и подкрепа в общността:
 Изграждане, оборудване и обзавеждане на нова социална услуга - Наблюдавано
жилище с капацитет до 6 места, целева група младежи без увреждания от 18 до 21-
годишна възраст, с индикативен ресурс 125 000 лева.
 Ремонт на материалната база (включително прилежащо дворно пространство),
обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания, в
посока реформиране в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните
семейства, с индикативен ресурс 100 000 лева.
Проектното предложение е подадено в МРРБ на 03.08.2017 г., като договорът за
изпълнение на дейностите № BG16RFOP001-5.001-0018-C01 е разписан през м.
декември 2017 г. Проектното предложение е на стойност  218 255,82 лв.
 През м.септември 2017 г. приключиха дейностите по проект „Придобиване на
дълготрайни активи за модернизация на съществуващата материална база за
предоставяне на социални услуги в Дом за стари хора, Домашен социален патронаж и
Обществена трапезария в град Добрич”. С отпуснатите от Фонд ”Социална закрила”
финансови средства в размер на 25 965,00 лв. се извърши доставка и подмяна на
съществуващо оборудване и обзавеждане в кухненския блок на Дом стари хора.
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Дооборудването и модернизацията подобриха качеството на предоставяните грижи и
услуги в институцията.

 Осигуряване на безплатен достъп на хора с увреждания и техните придружители до
голям брой прояви, включени в културния календар на Община Добрич.
Община град Добрич осигурява безплатен достъп на хора с увреждания и техните
придружители до всички прояви, включени в културния календар, предоставя
безвъзмездно зали и помещения за организиране на различни техни изяви и съдейства
за осъществяване на инициативите им.

 Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа.
През отчетния период на територията на Община град Добрич продължават да се
предоставят следните социални услуги :
 Два  Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с
капацитет 28 места;
 Два  Центъра за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания, с капацитет
28 места /преименувани с Решение 28-13/18.11.2017 г. съгл. промени в ППЗСП/
 Три Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет 45
места /преименувани с Решение 28-13/18.11.2017 г. съгласно промени в ППЗСП/
 Дневен център за деца с увреждания, с капацитет 70 места;
 Два Дневни центъра за пълнолетни лица  с увреждания, с капацитет 70 места
/преименувани с Решение 28-13/18.11.2017 г. съгл. промени в ППЗСП/
 Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 45 места;
 Две Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост с капацитет 14
места;
 Преходно жилище за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 8 места;
 1 специализирана институция – Дом за стари хора  с капацитет 115 места;
 Домашен социален  патронаж с капацитет 400 места;

През отчетния период в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и
младежи без увреждания са пребивавали с прокурорско разпореждане общо 21 деца
бежанци. По време на техния престой за всички деца се осигуряват адекватни грижи и
се задоволяват техните битови и здравни потребности. Община град Добрич успешно
сътрудничи с Гранична полиция  и Дирекция „Социално подпомагане”.

 Подобряване състоянието на материално-техническата база на клубовете на
пенсионера и инвалида и подкрепа инициативите на лицата от третата възраст за по-
добър и достоен живот.
 През  отчетния период Община град Добрич продължи да:
o финансира поддържането на материално-техническата база на клубовете на

пенсионера и инвалида, снабдяването с материали и извършването на належащи
текущи ремонти;

o подкрепя и подпомага финансово инициативи на членовете на тези клубове, като
посещения на гостуващи културни прояви; осигуряване на парични награди за
различни събития; участие в прегледи, събори и фестивали, в това число – в
Национален преглед на пенсионерските състави в град София.

 Със Заповед на кмета на Община град Добрич от м. юли 2017 г. е предоставена
сграда за изграждане на нов Клуб на пенсионера на ул.“Орфей”;
 През изминалата година Община град Добрич възстанови и изданията на
Регионалния фолклорен събор на хората от третата възраст.
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 Изпълнение на дейностите по Проект „Приеми ме 2015” по ОП „Развитие на
човешките ресурси” чрез предоставяне на услугата „Приемна грижа” за периода 2016–
2020 г.
 Община град Добрич продължава да изпълнява дейностите по проект „Приеми ме

2015”. Към настоящия момент броят на приемните семейства в област Добрич е 62,
а  настанените в тях деца са 51. От 01.11.2016 г. услугата „Приемна грижа” се
предоставя чрез областен модел. През 2016 и 2017 г., Община град Добрич, в
качеството си на партньор по проекта, финансира провеждането на две мероприятия
за деца, настанени в приемни семейства /Коледни празници/, заедно с Националната
асоциация по приемна грижа. През м. април 2017 г. е извършена проверка от
координатор по мониториране на услугата от Агенцията за социално подпомагане.

 Продължаване на дейностите по Проект „Подкрепи ме”, изпълняван по схема за
БФП ”Независим живот”, чрез предоставяне на интегрирани социални услуги услугата
„Личен асистент”
 В Община град Добрич проектът стартира на 21.06.2016 г., а предоставянето на
услугите – на 21.09.2016 г.  Към момента са назначени 46 лица като личен асистент,
социален асистент и домашен помощник, които обслужват 125 потребители. Екип от 4
специалиста /2-ма социални работника, 1 психолог и 1 медицинска сестра/ изпълнява
дейностите по предоставяне на интегрираните услуги. Проект „Подкрепи ме " е
разписан със срок до 21.03.2018 г. Съгласно указания в писмо от 04.01.2018 г. на
Ръководителя на Управляващия орган и на база налични неусвоени средства, Община
град Добрич изпрати предложение за удължаване реализирането на дейностите до
31.05.2018 г. След тази дата предоставянето на интегрираните услуги ще продължи до
края на 2018 г. със средства от държавния бюджет, а дейността на административното
звено – с финансов ресурс от общинския бюджет.

 Продължаване дейността на шестте интегрирани услуги, предоставяни в Общностен
център за деца и семейства, чрез изпълнение на Проект ”За равен шанс за децата” по
схема ”Услуги за ранно детско развитие”. Подкрепата на деца с увреждания и техните
семейства за включване в масови или специализирани учебни заведения като част от
изпълнение на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална
педагогическа подкрепа на децата за училище” по Проект ”За равен шанс за децата”,
схема ”Услуги за ранно детско развитие“
Дейностите, свързани с предоставяне на услугите „Здравно консултиране на деца и
родители“, Семейно консултиране и подкрепа“, „Формиране на ранни родителски
умения“, „Семеен център“ и тези, насочени към децата с увреждания и техните
семейства, стартираха през м. ноември 2016 г. и ще продължат до 30.10.2018 г. Към
настоящия момент  са назначени 19 специалисти на трудов договор – педиатри,
гинеколог, медицински сестри, акушер, рехабилитатор, социални работници, психолог,
специален педагог, детегледач и медиатори, както и още 11 специалисти и друг
персонал на граждански договор. Същите предоставят към момента услуги за подкрепа
на 510 деца и техните семейства, намиращи се в риск от социално изключване.

 Поддържане на дейностите по проект „Обществена трапезария“
През м. ноември 2016 г. бе подготвено и подадено проектно предложение по процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 –
„Осигуряване на топъл обяд – 2016” по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се
лица. След неговото одобряване бе подписан договор между Община град Добрич и
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Агенция за социално подпомагане за изпълнение на проект „Грижа за по-добър живот“
по Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд”. Дейностите по проекта стартираха от
02.01.2017 г. Към момента предоставяме топъл обяд на 110 потребители от следните
целеви групи:
o лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
o лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
o самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за

осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и
пенсии, несвързани с трудова дейност/;

o скитащи и бездомни деца и лица.

 Подкрепа и съдействие на уязвими групи и подкрепа на бездомните - осигуряване на
достъп до услуги за бездомните, включително просещите деца и възрастни
 Община град Добрич работи в сътрудничество с Кризисен център за бездомни лица
към Фондация „Ръка за помощ“ и приюта към Храм „Св. Троица“ в град Добрич.
Едновременно с това тя осигурява подкрепа на бездомни лица чрез предоставяне на
подслон и храна през зимния период  в пригоден за целта общински имот с капацитет 6
места. На потребителите се осигуряват подслон и отопление.

 Подпомагане на сдружения на лица с увреждания при провеждане на спортни
състезания, фестивали и различни културни и обучителни мероприятия.
 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания към Община град Добрич

организира отбелязването на Международния ден на белия бастун – 15 октомври.
 През 2017 г. Община град Добрич продължава да подкрепя и финансира различни

мероприятия и инициативи на териториалните организации на хората с увреждания.

 Привличане на партньори при предоставяне на социалните услуги: НПО, други
институции и бизнеса с цел социална интеграция в общността и подобрено качество на
живот.
 Община град Добрич работи в сътрудничество с неправителствения сектор –
Фондациите „Лумос”, „Ръка за помощ”, „Св. Николай Чудотворец“, като подпомага и
партнира в различни инициативи, целящи социална интеграция в общността и
подобрено качество на живот на уязвими групи.

 Провеждане на дарителски кампании за подпомагане на социалните услуги в
общността и целеви кампании;
През отчетния период са реализирани следните кампании:
 Коледни благотворителни концерти със съпътстващи изложби на ръчно
изработени изделия от домуващите в Дом за стари хора;
 Дарения от различни неправителствени организации, фирми, сдружения и
частни лица  за настанените в ЦНСТДМУ през 2017 г.:
o Юниливър „България” ЕООД гр. София – сладолед 140 бр.;
o Арко имоти – люлеещ стол, градинска люлка, шезлонг;
o Фондация „Адра”, София – индивидуални кутии с подаръци за Коледа;
o Дамски клуб „Инер уил”, Добрич – одеала, елхи с украса, сокове;
o Семейство Светла и Бернд Херман – спални чували, хигиенни материали,

материали за работа с деца и младежи, плюшени играчки;
o Марияна и Галин Гешеви – антибактерицидна лампа;
o Сдружение „Плюшено мече” – 50 индивидуални подаръка за Коледа;
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o Елизабет Газер,  Швейцария – автоматична пералня;
o Дов Брадкастинг Инс, Америка – специализирана инвалидна количка на

стойност 1750 лв.
 Дарителска кампания за Коледно тържество за децата от Общностен център за
деца и семейства – дарения под формата на дрехи и играчки от ДМСГД Добрич,
Общински младежки център и МКБППМН;
 Ежегодни дарения от Фондация „Плюшено мече“ за децата и младежите,
настанени в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
увреждания.

ОБРАЗОВАНИЕ
Съвременното общество акцентира върху въпросите за оптимизирането на устойчива
среда в учебните заведения, приобщаване на децата с интелектуални затруднения и
увреждания /деца със специални образователни потребности/, дефицитите в процеса на
обучение и възпитание, наличието на маломерни паралелки и слети класове, ранното
отпадане на ученици от училище, нуждата от модернизиране на материалната база,
въпроса за оптимизиране на образователната структура и инфраструктура за подкрепа
на устойчиво местно развитие.

 Целенасочено финансиране на училищни дейности, насочени към превенция на
отпадането от училище на деца и ученици в риск от отпадане;
 От влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование и
Наредбата за приобщаващо образование Община град Добрич работи по посока на
планиране и реализиране на дейности и услуги, свързани с общата и допълнителна
подкрепа за децата и учениците, обучаващи се на територията й.
 Във връзка с Решение № 373 на Министерски съвет от 05.07.2017 г. за създаване
на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст, представители на Общината бяха включени в сформираните екипи по
определените три района на компетентност в града. Реализирани бяха дейности по
идентифициране на деца и ученици в задължителна училищна възраст, необхванати в
образователната система; по идентифициране на ученици в задължителна училищна
възраст, отпаднали от училище, както и на деца и ученици в риск от отпадане.
Разработена бе и процедура, регламентираща, както ежемесечното предоставяне на
информация от директорите на училища и детски градини за неосигурено
задължително присъствие на децата и учениците, така и предприемането на
последващи съгласно ЗПУО действия.

 Равен достъп на всички до качествено образование и борба срещу изключването
на определени слоеве на населението и малцинствени групи от образованието и
обществото;
 С оглед повишаване информираността на младите хора за достъпа им до качествено
образование и за възможностите за избор на професия през 2017 г. Община град
Добрич организира и проведе:
o Кандидатстудентска борса в Младежки център – Добрич с участието на 20

висши училища от страната, образователни организации и фирми от област Добрич;
o Панорама на средните училища с участието не само на всички държавни,

общински и частни училища от гр. Добрич, но и с представители на бизнеса от
града и региона. Чрез осъществените с местния бизнес контакти бяха обособени
нуждите от специалисти в различни направления.



22

 Основен приоритет в образователната политика на Община град Добрич
продължи да бъде образователната интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства. Особеното внимание, което се отделя на този въпрос, е продиктувано от
осъзнаването на факта, че проблемите с успешната социализация на представителите на
етническите малцинства в българското общество водят своето начало още от
постъпването на децата в детска градина и в училище. Образованието е призвано да
формира ценностна система, основана на уважение към правата и свободите на всеки
индивид, без допускане на дискриминация. Община град Добрич осигурява равен
достъп до качествено образование без оглед на етнически произход.
През 2017 г. Община град Добрич беше определена за бенефициент на проект „Заедно
учим, творим и играем“, който е финансиран от Центъра за образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства към МОН. Дейностите по Проекта
стартираха през месец октомври и обхващат работа със 184 деца и ученици от ОУ
„Христо Смирненски“, Обединено училище „Йордан Йовков“ и ДГ № 32 „Зорница“.
Основните му цели са свързани със създаването на условия за равен достъп до
качествено образование и преодоляване на сегрегацията на децата и учениците от
етническите малцинства чрез повишаване капацитета на педагогическите специалисти
за работа в мултикултурна образователна среда. Със своята реализация двугодишният
Проект, който е на стойност 38 150 лв., ще допринесе за разширяване на възможностите
за социализация и подобряване на образователните резултати на децата от
предучилищните групи в детската градина и учениците от начален етап в училищата.
В ОУ „Йордан Йовков“ продължиха да работят групите по СИП „Ромски фолклор,”
чрез които се осигуряват условия за запазване и изява на културната идентичност на
децата и учениците от етническите малцинства.
 В изпълнение на Закона за предучилищното и училищно образование Община
град Добрич:
o Разработи и прие Правила и единен график на дейностите за прием в първи клас;
o Разработи и прие Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие

на децата и учениците, въз основа на който бяха изготвени Общинска стратегия
/2017-2019 г./ и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община град Добрич /2017-2018 г./.

o Преобразува Основно училище „Йордан Йовков” в Обединено училище „Йордан
Йовков” /Решение на Общински съвет  № 18-20/28.03.2017 г./ с оглед осигуряване
на условия за по-успешна социализация и интеграция на учениците от ромската
етническа общност, както и даване на възможност на учениците да придобият първа
степен на професионална квалификация и успешна реализация на пазара на труда.

 Осигуряване на равен достъп до качествено образование и социална интеграция
на деца със специални образователни потребности.
 Във всички детски градини и училища са сформирани екипи за комплексна
педагогическа оценка на деца със специални образователни потребности. С влизането в
сила на Наредбата за приобщаващо образование активно се прилагат мерки за
осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на
предучилищното и училищното образование, като в предоставянето на подкрепата за
личностно развитие се включват и специализираните институциите.
 Вниманието на местната общност бе ангажирано с проблемите на незрящите
хора. Денят на белия бастун бе отбелязан в Община град Добрич с участието на
представители на ЦСРИ – Добрич, Хобис клуб и ученици от СУ „Димитър Талев“.
Община град Добрич изготви информационна брошура за това какво трябва да знаем,
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когато сме с хора с нарушено зрение. Ученици от горепосоченото училище раздадоха
брошурите на граждани.

 Създаване на благоприятна среда за развитие на децата и учениците с изявени
дарби в общинската образователна мрежа.
 Община град Добрич съдейства за личностното развитие на децата и младите
хора чрез приемане и реализиране на План за младежта на Община град Добрич за
2017 г. и чрез  подпомагане таланта, изявите на децата и младите хора.
През 2017 г. в направление „Образование“ Община град Добрич организира:
o Конкурс за изработване на оригинално пано под надслов „Мартеница ти дарявам”;
o Областен конкурс рецитал „За да я има България“ /съвместно с ДТ „Й. Йовков“, в

който се изявиха 268 деца и младежи от шест общини в Област Добрич;
o Конкурс за изработване на коледна картичка с участието на 313 деца от училищата

на града на възраст I-IV клас.
o Друг важен акцент в общинската политика за децата, учениците и младите хора е

развитието на спорта.  Приоритетна  задача е приобщаването на подрастващите към
активен двигателен режим и здравословен начин на живот:

o През отчетния период Община Добрич съвместно със Сдружение „Училищен спорт,
туризъм и младежки дейности – Добруджа“ успешно реализира Общинския етап на
Ученически игри за учебната 2016/2017 г.  В общинските състезания се включиха 20
училища, 133 отбора с общ брой състезатели – 1294. Проведоха се състезания по
осем вида спорт – баскетбол, волейбол, футбол, хандбал, шахмат, лека атлетика,
тенис на маса, бадминтон. /За сравнение – през  учебната 2015/2016 г. в
състезанията участваха 136 отбора с 1307 състезатели, 2014/2015 г. – 108 отбора с
1058 състезатели, а през учебната 2013/2014 г. – 84 отбора с общ брой състезатели
883./ За втора поредна година в Добрич се проведе връчване на награди за успешно
класиране в общинския етап на Ученически игри през 2016/2017 г. в присъствието
на директори на училища и учители по физическо възпитание и спорт, пряко
ангажирани с участието на учениците в спортните състезания. Град Добрич бе
домакин и на финалните състезания на Ученическите игри по хандбал за V-VII  клас
момчета, тенис на маса за VIII –X клас за момичета и момчета и волейбол за XI-XII
клас юноши, проведени в периода май-юни 2017 г.

o През 2017 г. Община град Добрич заложи в Спортния си календар отбелязването на
Световния ден на предизвикателството на 17 май – Ден на българския спорт. В
спортната проява, организирана съвместно с ММС, Българска асоциация „Спорт за
всички“ и ОП „Спортни имоти“ се включиха над 500 участници – ученици, учители,
представители на спортни клубове, граждани.

o Община град Добрич се включи в кампанията NowWeMOVE България чрез
организиране и провеждане на спортни събития на 29.09.2017 г.– Европейски ден на
спорта в училище. Събития със спортен характер се организираха в ОУ „Панайот
Волов“, ПГТС „М. В. Ломоносов“ и ЧПГТП „Райко Цончев“.

o С финансовата и организационна подкрепа на Община Добрич се проведе
Лекоатлетически турнир „Лекоатлетите на Добруджа“, в който се включиха 128
деца от 11 детски градини, 150 ученици от 11  училища, както и 83 ученици от
страната.

o През месец юни 16 детски градини от Община Добрич взеха активно участие в
Лекоатлетическа проява под наслов „На добър час, аз съм в първи клас“.
Сформираните от подготвителните групи отбори бяха мотивирани чрез
реализираните игри да развиват положително отношение към двигателната
активност и спорта.
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o През отчитания период продължиха организираните дейности по различни видове
спорт като: баскетбол, карате, художествена гимнастика и футбол в 16 детски
градини, където треньори развиват спортните заложби на децата, ползвайки
физкултурните салони, както на детските градини, така и на създадените през 2016
г. футболни площадки на ДГ №10 „Слънчице“, ДГ № 20 „Радост“, ДГ №23
„Звездица“, ДГ №26 „Звънче“.

 През 2017 г. детските градини на територията на Община Добрич продължиха да
предоставят възможности за изяви и развитие на двигателната активност на децата от
най-ранна възраст чрез организираните допълнителни форми като зумба, народни
танци, групи по модерен балет и т.н.
 С оглед повишаване информираността и осъществяване на превенция на
рисковете пред младите хора, в това число риска при бедствия и извънредни ситуации,
Община град Добрич проведе общински кръг на ученическото състезание „Защита при
бедствия, пожари и извънредни ситуации – Добрич 2017“, с участието на пет училища
и  Общински конкурс за детска рисунка „ С очите си видях бедата“, с участието на 255
деца.  Осигурено бе и участието на класираните  в областния кръг на конкурса.

 Институционално осигуряване на специална закрила  за деца с изявени дарби и
прозрачност на информацията за предприетите мерки за насърчаване;
 През 2017 г. бе разработена и приета с Решение № 19-11/25.04.2017 г. на
Общински съвет град Добрич Общинска програма на мерките за закрила на деца с
изявени дарби.

 Финансово подпомагане на деца с изявени дарби
 Насърчаването на учениците с високи постижения е част от стратегията за по-
високо ниво на образование и инвестиране в интелектуалния капитал на обществото.
Затова с особено внимание се осъществява Общинската програма на мерките за закрила
на деца с изявени дарби през 2017 г. С реализирането ѝ бяха насърчени творческите,
научните и спортните заложби и потребности на учениците чрез еднократно финансово
подпомагане или едногодишни стипендии. През 2017 г. значително беше повишен
броят на подпомогнатите еднократно ученици с изявени дарби в областта на
образованието, културата и спорта – 27 ученици, докато през 2016 г. са подпомогнати
12. Със  едногодишни стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени
дарби от държавни и общински училища през 2017 г. са подпомогнати 5 ученици.

 Развитие на системата от общински детски градини
 През учебната 2016/2017 година в детските градини на Община град Добрич се
обучаваха 2198 деца в 89 групи. След изписването на децата от подготвителните групи
за първи клас и реализиране на новия прием общият брой на децата, посещаващи
детските градини, намаля до 2161, а броят на групите достигна 86 групи. Намаляването
на броя на децата наложи необходимостта от преструктуриране  на мрежата от детски
градини. С Решение на Общински съвет 6 общински детски градини се преобразуваха
чрез сливане в 3 при запазване на сградния фонд и отчитане желанията на родителите
за мястото, където ще се отглеждат и възпитават техните деца.
 Продължи работата по повишаване качеството на предлаганите в детските
градини услуги чрез:
 въвеждане изискванията на новия Закон за предучилищно и училищно образование,

в това число актуализиране и допълване на нормативната уредба в Община град
Добрич /Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията  на
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Община град Добрич, Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги и Наредба за водене на регистър на общинските детски
градини и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на
Община град Добрич;

 въвеждане на система за електронен прием на децата;
 актуализиране на единните сезонни менюта с оглед разнообразяване и осигуряване

на здравословното детско хранене в детските градини.

 Саниране на сградите на детски заведения /подмяна на дограма, отоплителна
инсталация, ремонт на покриви и топлоизолация/;

 През разглеждания период беше създадена нова организация за извършване на
ремонтите по стопански начин чрез включването на ОП „Комуналстрой“ и беше
подобрена физическата среда за отглеждане и възпитание на децата чрез
извършване на следните частични ремонти:
o на  фасадите на ДГ № 17, ДГ № 10, ДГ №20, ДГ № 23 и ДГ № 29;
o на покривите на ДГ № 23  и ДГ № 26;
o в кухненския блок на ДГ № 29;
o на вътрешен двор на ДГ № 7;
o на вътрешни помещения в ДГ № 17, ДГ № 27,  ДГ № 23,  ДГ № 20;
o на санитарни възли на ДГ № 11 „Дъга“;
o на отоплителни инсталации в ДГ № 32 и ВиК инсталация в ДГ № 24.
o Осигурени бяха нов постеловъчен инвентар и нови легла в ДГ № 29 и ДГ № 12.
o Обезопасени бяха уредите и детските площадки в прилежащите площи в двора

на детските градини, в резултат на което бе осигурена сигурна среда за
развитието на всяко дете, посещаващо детско заведение.

 Развитие на професионално ориентирано образование
 В рамките на българо-швейцарския проект „Домино“ в Професионална гимназия
по туризъм „П. К. Яворов“ в две паралелки продължава дуалното обучение по
професията „Готвач“. Проектът, изпълняващ се в рамките на българо-швейцарската
програма за сътрудничество, въвежда принципите на „ученето чрез работа“ или
дуалното образование като ключов фактор за икономически успех и намаляване нивата
на безработицата и напълно се подкрепя от Община град Добрич и местния бизнес.

КУЛТУРА:
Добрич с европейски измерения на художествената култура и утвърден фестивален
център

 Развитие на общинската политика в областта на културата. Анализът на дейността в
областта на културата през отчетния период показва устойчивост в следните основни
тенденции:
 развитие на културната инфраструктура в Добрич;
 запазване разнообразието от прояви в културния календар и реализиране на нови

инициативи. Рекламиране на културните събития чрез традиционните
комуникационни канали и популярната съвременна социална медия Facebok;

 активен културен обмен;
 устойчиви партньорства с национални и местни сдружения в областта на културата,

с образователни и културни институти;
 подкрепа на граждански инициативи, в това число и на проекти за книгоиздаване и

книгоразпространение /12 за 2017 г./
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 Съхраняване на културното наследство на Добрич
 През 2017 г. по проект „NET WORLD“, изпълняван от РИМ – Добрич, стартираха

ландшафтни дейности за подобряване състоянието на Военно гробище музей по
проект „NET WORLD“, изпълняван от РИМ – Добрич

 През отчетния период с целеви средства на Министерство на отбраната бе
извършена и частична реставрация на параклис костницата във Военно гробище музей;
 През изминалата година бяха осигурени и целеви средства от Министерство на
културата за пълната консервация и реставрация на родната къща на А. Будевска,
възстановяване на експозицията в музея, създаване на творческа работилница с учебен
музей и оформяне на пространство за арт изяви;
 В края на 2017 г. Регионална библиотека „Дора Габе“ осъвремени техническата си
база чрез специален скенер за дигитална обработка на библиотечни документи, в това
число и на движими културни ценности от книжовното наследство на Добрич и
Добруджа

 Устойчиво развитие на формите за съхраняване и популяризиране на
нематериалното културно наследство - възстановки на традиционни народни празници
и обичаи, участие в Националната програма "Живи човешки съкровища", закрила на
национална културна идентичност и насърчаване на културното многообразие; и
подпомагане дейността и изявите на любителските състави за фолклор, утвърждаването
на читалищата като модерни центрове за развитие на местните общност
 През отчетния период са осъществени възстановки на следните традиционни обреди
и обичаи от народния календар: Ромска Нова година, Бабинден, Трифон Зарезан, Сирни
заговезни, Цветница и Великден, Гергьовден, Хъдерлез, Тепреш, Еньовден и Коледа.
 През 2017 г. ПФА „Добруджа”, групите за автентичен фолклор към пенсионерските
клубове, детските и младежките фолклорни състави от Добрич и клубовете за народни
танци продължиха да популяризират нематериалното ни културно наследство,
представяйки го не само на сцените в Добрич, но и на фестивали, събори и прегледи в
региона и страната;
 През 2017 г. читалищната мрежа на територията на града се разви – в публичния
регистър на народните читалища към Министъра на културата бяха вписани още две
читалища – Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“ и Народно читалище
„Добрич – 2017 г.“. Субсидираната численост бе увеличена с една бройка, а Община
Добрич финансира събития от годишния календар на читалищата.
 През 2017 г. Добрич бе отново домакин на Петия националния фолклорен фестивал
„Събрали ми се, наиграли в Добруджа”, който се организира със съдействието и
подкрепата на Община град Добрич. Във фестивала взеха участие 25 колектива, 10
детски колектива и 15 клуба за народни танци от областите Добрич, Варна, Шумен,
Силистра, Разград
 С цел опазване и популяризиране на културната идентичност на отделните етно-
конфесионални групи, ограничаване езика на омразата и създаване на култура на
толерантност и приемане на различията и през изминалата година Община град Добрич
продължи да работи за реализиране на Плана за развитие и подкрепа на
интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение 2015 – 2020 г.,
както и чрез разнообразни образователни програми и културния си календар да
подпомага съхраняването и популяризирането на тяхната култура, като част от
българската национална култура.
 През 2017 г. бе подготвен и проектът „Хлябът, който ни свързва“, който ще се
реализира през м. май 2018 г. с финансовата подкрепата на програма „Културна
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програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“ на
Национален фонд „Култура“.

 Модернизиране на културната инфраструктура на Добрич
 През 2017 г. Община град Добрич  подпомогна реализирането на втория етап от
изграждането на паметник на ген. Иван Колев – изработване и монтиране на паметни
стели с имената на 1 013 войници и офицери от Трета българска армия, загинали в
боевете от Добричката епопея.
 По проект, финансиран от Министерство на културата, бе осигурено и ново
осветление в част експозиционните зали на Художествената галерия в Добрич, което
отговаря на съвременните музейни стандарти, осигурява добра интензивност и цветово
възпроизвеждане и подобрява качеството на възприемане на творбите.
 От Министерство на културата са осигурени и целеви средства за ремонтни
дейности на НЧ „Йордан Йовков – 1870“
 Решен бе и дългогодишният проблем с базата на Духовия оркестър в нашия град
чрез преместването на състава в ремонтираните помещение в сградата на бившето
училище „Отец Паисий“.

 Развиване и обогатяване на традицията Община град Добрич – център на
национални чествания
 През 2017 г. в Добрич продължи реализирането на Национална културна програма
„100 години от Първата световна война и участието на България в нея“. Акцент в тази
програма в Добрич бяха: Националният ученически конкурс „България и Първата
световна война. Места на памет“, реализиран по проект NET WORLD и
възпоменателната церемония по повод 100 години от смъртта на ген. л-т Иван Колев,
по време на която бяха осветени паметните плочи с имената на 1013 войници и
офицери от III Българска армия, загинали в Добричката епопея през 1916 г. На
годишнината бяха посветени и част от образователните програми на РИМ – Добрич,
както и фотоизложбата „Славната Бдинска дивизия. Свещени и паметни места по
бойния път на Бдинци през Първата световна война 1915 – 1918 г.“ на Държавен архив
– Враца и Държавен архив – Видин.
 Литературни празници "Йордан Йовков" и "Дора Габе" с връчване на националните
литературни награди
 През 2017 г. в рамките на Йовковите празници Добрич реализира Комплексна
културна програма по повод 80 години от смъртта на белетриста. В рамките на
програма бяха реализирани:
o Създаване и експониране на изложбата „Живот в словото“, финансирана от

Министерството на културата, фоайе на Дом-паметник „Й. Йовков“;
o Пътуваща изложба „Йордан Йовков в снимки и документи от държавните архиви“,

създадена съвместно с ДА „Архиви“ – София, гостува в Столична библиотека;
o Изложба „Пътуване из света на Йордан Йовков” гостува в градска библиотека

„Паисий Хилендарски“ в гр. Асеновград;
o Издаване на сборник с докладите от Националната научна конференция „Йордан

Йовков – мъдрият мълчаливец на българската литература“;
o Издаване на документалния сборник „Йовковите архиви разказват“ съвместно с ДА

„Архиви“ – София, финансиран от Община град Добрич;
o Издаване на справочника „Българската памет за Йордан Йовков“;
o Спектакъл на трупата „Артисти със сребро в косите“ по мотиви от разкази на

Йовков и Елин Пелин – част от Интерактивния студентски семинар „Културното
наследство от Първата световна война. Послания и възможности“, организиран от
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Регионален исторически музей – Добрич по Проект NETWORKING IN
PRESERVING THE FIRST WORLD WAR MULTICULTURAL HERITAGE IN THE
DANUBE COUNTRIES;

o Представяне на сборника „Йовковите архиви разказват. Документи и спомени“ в
Добрич и София и на книгите: „Разкази“ от Йордан Йовков, библиотека „Музеи на
българските писатели“ в Дом-паметник „Й. Йовков“; „Страж на родината“ от
Вихрен Венков; „Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов“

o Поднасяне цветя на паметника на Йордан Йовков по повод 137 години от
рождението на писателя с участието на ученици от клуб „Родолюбие“ към СУ „Св.
Климент Охридски“.

 Честване на: 100 години Добричка епопея, 100 години от рождението на кап.
Димитър Списаревски, 120 години от рождението на Анастас Петров, 120 години от
рождението на Петър Дачев, 140 години от рождението на Адриана Будевска, 155
години от рождението на ген. Иван Колев, 95 години от рождението на Ивайло Петров,
130 години от рождението на Дора Габе.
 През 2017 г. бяха реализирани и честванията на 100 години от смъртта на ген. Иван

Колев, 80 години от смъртта на Йордан Йовков и 150 години от рождението на отец
Павел Атанасов

 Устойчивост в развитието на Културния календар на Община град Добрич –
запазване разнообразието от културни проекти, насочени към различни целеви групи и
на форумите, които формират профила на града
В изпълнение на посочената задача през отчетния период Община град Добрич:
 Проведе традиционните за Добрич международни конкурси и фестивали:
Европейският младежки поп-рок конкурс „Сарандев“ Международният младежки
фестивал „Фолклор без граници“, Международният младежки музикален конкурс
„Надежди, таланти, майстори“, Седмица на камерната музика с международно участие,
Международен фестивал на мажоретния танц „Златен помпон", Дни на руската култура
в Добрич, Международен хоров фестивал „Маестро Захари Медникаров”;
 Обогати културния календар с нови форуми: областен конкурс рецитал „За да я има
България“ и Детски панаир, организиран от Фондация „Изиарт”;
 Реализира комплексни културни програми по повод Коледа и Нова година, 3 март –
националния празник на Р България, Цветница и Великден, 24 май - Денят на
българската просвета и култура и на славянската писменост, 25 септември – Ден на
град Добрич;
 Взе участие в европейските инициативи: „Нощ на литературата“ и „Нощ в музея“ и
в отбелязването на международните/световните дни на театъра, на детската книга, на
книгата и авторското право, на четенето, на балета, на паметниците на културата, на
музеите, библиотеките, поезията и музиката.
 Реализира: 164 концерта /фолклорни, класически, хорови, духови, поп-рок и джаз
концерти, мюзикъли/; 87 музейни и библиотечни изложби, изложби на детски рисунки
и изобразително изкуство; 274 театрални спектакли; 64 прояви от областта на
литературата /литературни салони, четения и премиери на книги и творци,
библиотерапии, маратони на четенето/; 1218 лекции, беседи, аудиториуми и
презентации; 19 ритуали на паметници и паметни места, 4 чествания на годишнини на
творци и дейци на културата.

 Увеличаване дела на иновативните събития и на културните прояви, представяни на
алтернативни градски пространства.



29

 През 2017 г. Община град Добрич продължи да реализира разнообразни прояви –
младежки инициативи, концерти и работилници по изкуство на публични
пространства. Градски парк „Св. Георги“ отново стана сцена на външната
продукция „Добрич Мези“, а традиционните народни възстановки, празничните
концерти, ММФФ „Фолклор без граници“, Фестивалът на талантите и Детският
панаир се проведоха на пл. „Свобода“ и в АЕМО „Старият Добрич“.

 Разширяване на културния обмен чрез развитие на приемаща сцена Добрич;
насърчаване и подпомагане мобилността на добрички творци, състави и индивидуални
артисти и увеличаване дела на гостуващите прояви.
 През отчетния период в Добрич са реализирани 49 гостуващи прояви, от които 17
театрални и музикални спектакли, 18 концерта и 14 изложби. Гости на добричка сцена
бяха световноизвестни имена в музиката, като Ангел Заберски, Астор, Стоян Янкулов –
Стунджи, Хилда Казасян, Живко Петров, Марио Хосен, Луиза Село, Нева Кръстева,
Людмил Ангелов, Веско Ешкенази, Левон Манукян и др.
 Културни институти, сдружения и състави от Добрич реализираха над 150
гостуващи прояви в региона, страната и чужбина – театрални спектакли, изложби,
концерти, инициативи, свързани с литературата, участия в различни форуми /събори,
надпявания, конкурси, фестивали/ и изложби.

 Културата на Община град Добрич с фокус към младите хора
 Подпомагане развитието и утвърждаването на млади добрички творци и
изпълнители. За развитието на младите таланти на Добрич  работят над 110 студии,
школи, курсове, клубове и формации в сферата на изкуството. Община град Добрич
подпомага  инициативи и изявите на децата и младите хора на наши и международни
сцени. Едновременно с това тя реализира и подпомага много събития, които им дават
възможност да изявят своя талант:
o цикъла концерти „Музиката – ваятел на детската душа“;
o шоу-конкурса „Мини Мис и Мини Мистър”;
o Общински конкурс за карикатура ”Смешното в училище в карикатури” на МЦ -

Добрич, Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения” на РИМ –
Добрич и в-к „Добруджанска трибуна”; Националната среща на младите балетни
изпълнители; Национален конкурс за рисунка - дигитална живопис и графика
”Моята България” на МЦ - Добрич;  Фестивал на талантите; Международен
младежки конкурс „Фолклор без граници”;  Международен фестивал на
мажоретния танц „Златен помпон”;  Международен младежки музикален конкурс
„Надежди, таланти, майстори“, Областен конкурс рецитал „За да я има България“;

o цикъла „Дарования”, който се организира съвместно с Ротари клуб – Добрич;
o джаз- и поп-рок концертите, които Община град Добрич осъществява в рамките на

Културния си календар, в това число и празничните концерти на 24 май – Ден на
славянската писменост, на българската просвета и култура, и на 25 септември – Ден
на град Добрич.

 Разширяване на връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвременни
образователни програми;
През разглеждания период връзката „Култура – училище” продължи да се реализира
чрез:
o реализиране на съвместни инициативи между училищата и културните
институти, както и подпомагане реализирането на училищни инициативи от Община
град Добрич;
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o организиране на летни клубове и занимания за деца от Младежки център,
Художествена галерия, Регионална библиотека „Дора Габе” и НЧ „Йордан Йовков –
1870 г.” ;
o образователните програми на Регионален исторически музей – Добрич: „Моето
първо свидетелство”, „Късчета памет за Добруджа”,  „Спомени край огнището”, Клуб
„Стар албум“, „Природата на моя роден край”, „Добруджанецът – европеец”, „Вяра и
магия”, Творчески клуб „Йордан Йовков”/”Дора Габе”;
o образователните програми на Художествена галерия – Добрич, обединени в
„Работилница за въображение“;
o библиотечните програми „Детство мое“ и „Различията ни обединяват“ и
инициативите: екскурзии в библиотеката; литературни утра; четене на приказки в
Стаята на приказките; тематични викторини; презентации и драматизации по
произведения на любими детски автори в РБ  „Дора Габе“;
o образователни концерти на Български камерен оркестър и Духов оркестър.

 Реализиране на иновативни културни прояви, съответстващи на съвременните
възприятия на младите хора – уъркшопове, хепънинги, улично изкуство и др.
Към децата и младите хора бяха насочени и иновативните събития от културния
календар на Община град Добрич, като творческото ателие „Нарисувай своя първи
комикс“;  поредицата „Добрич джази“; проектът на Сдружение „Черноморски център за
развитие“ „Стихове от и за парка“; зумба маратоните, автокиното; инициативите
„Наследници“, „Да общуваме реално, а не виртуално“ и „Заедно за Европа“, фестивалът
„Extrеme Connection“.

4. Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика,
основани на прозрачно управление и ясни правила, чрез:
 Привеждане на общинската нормативна уредба в областта на търговията в
съответствие с европейските норми и добри практики.
 Създаване на  нова визия на общинските празнични базари:
 Доставка и монтаж на нова  украса  за Коледния базар, в унисон с  цялостната украса
на елхата и градското пространство;
 Въвеждане на нова процедура за предоставяне на местата на  „Коледен Базар“ чрез
теглене на жребий, при която в условия на пълна прозрачност и в диалог с гражданите,
се сложи край на среднощното чакане и опашки пред общината, на опитите за
препродаване на места и най-вече се намали напрежението между участниците;
 Стартиране на седмичен „Фермерски Пазар”

 Напредък по проект „Развитие на Областен информационен център”
 Организирани и проведени 21 публични информационни събития в 8-те общини на
област Добрич, 2 информационни събития за проактивна работа с медии, 1 кампания в
област Добрич, включваща конкурс за фото и рисунка, информационни събития,
представяне на добри практики и спортно съревнование между училища от областта;
313 консултирани и над 1000 участника в събитията на ОИЦ - Добрич .

 Системен и Ефективен контрол върху търговската дейност осъществявана на
територията на Община  гр.Добрич.
 Приоритет в дейността бе опазването на нощната тишина и спокойствието на
гражданите и предотвратяването на нерегламентираната търговска дейност на открито,
включително в празничните и почивни дни. В резултат на  това съставихме 7 акта за
административно нарушение.
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 С цел подобряване работата на търговските обекти проверихме 237 обекта,
издадохме 56 предписания за отстраняване на допуснати нарушения и съставихме 7
акта за установени административни нарушения.
 Участвахме в разрешаването на 23 жалби на граждани като за по-голяма
ефективност от дейността в проверките участваха и колеги от други дирекции с цел
произнасяне по компетентност. Участвахме в съвместни проверка със служители от
дирекция УТИОС за измерване на сезонните тераси пред ЗОХ с цел спазване на
квадратурата на заетите площи, съгласно издадените разрешения за поставяне.
 Обединихме  усилия с Общински пазари за съвместно разрешаване на жалби и
сигнали в района на пазара и около него и организирането на празнични базари.
 В резултат на извършената дейност в направление „Търговия, туризъм и услуги”
през 2017 година са реализирани приходи в размер на 304 552 лева:
o приети 81 броя документи за категоризиране на туристически обекти и за вписване
на настъпили промени в обстоятелствата при което са събрани 14 945 лв;
o Категоризирани са 32 броя нови заведения за хранене на територията на града и са
прекратени 21 броя, които са преустановили дейността си;
o постъпили в касата на общината суми от наказателни постановление в размер на
1919 лв.;
o издадени са 100 наказателни постановления по актове на  Първо РУ на МВР;
o връчени са 245 акта и наказателни постановления на нарушители чрез посещения на
място;
o реализирани са 206 522 лв. от събрани такси за ползване на общински терени за
разполагането на сезонни тераси;
o събрани са 21 120 лв. за разполагане на Рекламно информационни елементи;
o събрани са 44 766 лв. от туристически данък;
o от организираните празнични мероприятия и извършената търговска дейност на
открито са реализирани 15 705 лв.

 Публикуване на всички процедури, търгове и сделки на общинската
администрация в Интернет.
 Продължава практиката за редовно поместване на информация в официалния
сайт на общината за всички провеждани търгове и конкурси. Информация за тях се
предлага и чрез регионалните печатни издания. Продължава поддържането на
създадените в сайта също през 2009 г. публичен регистър на общинската собственост и
публичен регистър на разпоредителните сделки.

 Публикуване на заповедите на кмета с обществена значимост и тяхното
популяризиране сред жителите на общината за осигуряване на откритост и
прозрачност, условия за надеждност, предсказуемост и отчетност.
 Освен информиране чрез регионалните печатни издания и чрез електронните медии,
продължава активното публикуване в сайта на общината на заповедите на кмета с
обществена значимост. През 2017 г. са публикувани над 25 такива заповеди и
множество обявления по устройство на територията, в направление екология, търговия
и др.

 Ефективно управление и разпореждане с общинска собственост
 Въз основа на  Решение № 20-22 от 30.05.2017г. на Общински Съвет град Добрич
жилищните имоти - апартаменти бяха върнати за стопанисване на Общината.
 С Решение № 24-4 от 19.09.2017г. на Общински Съвет град Добрич бе приета
Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под
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наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община
град Добрич.
 Със същата са въведени множество  промени, спрямо предходния нормативен
регламент, с които се създават облекчени за гражданите  режими на отдаване под наем
на общинските жилища и възможностите за закупуване на жилищата, от гражданите-
наематели. Болшинството от изискуемите писмени документи, към настоящия момент
са заместени със служебни проверки, извършвани по електронен път от служителите на
Общината. По този начин на гражданите се спестяват време, средства от една страна, а
от друга се повишава ефективността и целесъобразността на действията на Общинската
администрация.

 Изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост.
 Управлението на общинската собственост визира и обхваща действията по
експлоатация, поддръжка, ремонт, опазване на общинската собственост и разпореждане
със същата.
 При осъществяването на горепосочените действия са залегнали принципите на
законосъобразност, публичност, състезателност при разпореждане и приоритетна
защита на обществения интерес.
 Управлението на общинската собственост е един от най-важните инструменти за
осъществяване политиката в общината - икономическа, социална, екологична.
 С оглед повишаване ефективността на управление на общинската собственост сме

заложили на предварителният финансов анализ, като способ за избор на оптимално
управленско решение, съобразено и с приетата политика на общината. Финансовият
анализ предпоставя избор не само на оптималния способ за управление или
разпореждане с общинската собственост, но и подходящия метод за това.

 Основните  цели при управлението на общинската собственост са:
o осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда,

създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на
сигурността;

o опазване и подобряване на екологичната среда;
o повишаване на инвестиционния потенциал на общината;
o гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването

на общинската собственост.
o Пълното идентифициране на обема общинска собственост, в общност и

дефиренциране на обема и функционалните характеристики и вида  на
съществуващата общинска собственост, в частност са основна предпоставка за
вземане на управленски решения по управление и разпореждане, което прави тази
цел първостепенна и приоритетна.

 Поддържане на регистър на свободните имоти и терени, подходящи за наемане
и/или осъществяване на инвестиционна дейност.

 Продължава практиката за предоставяне на актуална информация в сайта на
общината за наличните свободни терени и сгради и строителни петна за учредяване
право на строеж.

 Анализ на дейността и ефективността на търговските дружества със 100 %
общинско участие в капитала.

 През периода бе направен анализ на дейността и ефективността на база финансови
данни към 31.12.2016 г. - 30.03.2017 г. - 30.06.2017 г. - 30.09.2017 г.:
o „Жилфонд-Инвест“ ЕООД ;
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o „Столове” ЕООД ;
o „ДКЦ 1” ООД; „ДКЦ 2” ЕООД ; „ЦПЗД „Д-р Петър Станчев“ ЕООД;
o „ Автобусен Транспорт ” ЕООД.
o „ Тролейбусен Транспорт ” ЕООД

 Анализ и преразглеждане на участията на общината в смесени дружества, с цел
увеличаване на икономическите ползи и дивиденти за община Добрич.
Извършен анализ и преразглеждане на участията на общината в „ Жилфонд –
Инвест”  ЕООД;

 Оптимизиране на контрола на Община Добрич по отношение събираемостта на
доходи от отдадено общинско имущество под наем.

 Оптимизиране на контрола по отношение събираемостта на доходи  в „Жилфонд –
Инвест” ЕООД;

 Ефективно издирване и актуване на имоти общинска собственост, с цел по-пълно
обхващане на състоянието на имотния фонд.

 Инвентаризация на ДМА на  „ Жилфонд – Инвест ” ЕООД ;

5. Сигурност - Повишаване сигурността на гражданите, опазване на общинското
и лично имущество
 Създаване на общинска полиция. През периода бе подписан договор за създаване на

звено „Общинска полиция“. То ще осъществява дейност по опазване на
обществения ред, защита правата и свободите на гражданите, опазване на живота,
здравето и имуществото им, охрана на обекти – публична и частна собственост,
охрана на общински мероприятия, безопасност на движението, оказване на
съдействие на общинска администрация при изпълнение на служебните им
задължения по контролната и административно наказателната дейност на
Общината. Към звеното ще бъдат назначени седем старши полицаи и един
полицейски инспектор. ОД на МВР обяви конкурс за посочените длъжности.

Приет с решение № 30-3 от 30.01.2018 г.
на Общински съвет град Добрич


