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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто
шестмесечие на 2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и във връзка с чл.
27, ал. 6 от ЗМСМА, приема Отчета за дейността на съвета и на неговите комисии през
второто шестмесечие на 2019 г. (Приложение)

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 38; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение

Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии
през второто шестмесечие  на 2019 г.

Съставът на Общински съвет град Добрич за мандат 2019-2023 г. бе определен
съгласно решение № 172/28.10.2019 г. и последващи на Общинската избирателна
комисия. Дейността на съвета стартира с полагането на клетва на първото заседание на
07.11.2019 г. и в настоящия отчет обхваща период само от два месеца. Ето защо, по
традиция, в първия отчет, освен информация за работата, са представени данни и за
състава на Общинския съвет. За да е пълна информацията, както и съблюдавайки
принципа на приемственост, включвам данни и за дейността през последните четири
месеца от функционирането на предходния Общински съвет.

І. Общински съвет град Добрич за мандат 2019 – 2023 г.
Съгласно изборните резултати, Общински съвет включва представители на 6

партии и коалиции: 15 съветници от Местна коалиция ГЕРБ (СДС), 13 съветници от
Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН), 7 съветници от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ и
по 2 съветника от ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, от Движение за
права и свободи - ДПС и от Местна коалиция НФСБ (АБВ, ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ,
ЗНС).

Повече от половината - 24 общински съветници са били в състава на предходния
и/или на по-предишни общински съвети, а за пръв път съветници са 17 души.

Към края на м. януари т.г. средната възраст на общинските съветници е близо 50
години – почти същата както при съветниците от предходния мандат. Най-младият
съветник е на 31 години, а най-възрастният - на 70. Във възрастовата група от 31 до 40
г. са 11 души, в групата от 41 до 50 г. са 9 души, от 51 до 60 г. – 15 души, а 6 са над 60-
годишна възраст.

С висше образование са 39 общински съветници, 2 - със средно образование.
Професионалните направления обхващат икономика (9 съветника), инженерни
специалности (6), право (5), медицина (5), архитектура (2), филологии (3) и други.

Съотношението мъже – жени е 68:32 (28 мъже и 13 жени).
Така представеният демографски и образователен състав на съветниците, опитът в
съответната професионална сфера и като съветници и общественици, управленският
опит - са предпоставка за компетентна работа на Общинския съвет през настоящия
мандат.

От страна на администрацията бяха осигурени организационно и технически
необходими условия за работа: подготовка и настройване на пултовете за гласуване
чрез електронната система, изготвяне на служебни карти, изготвяне на присъствена
книга, предоставяне на актуална информация в общинския сайт и в медиите, изготвяне
на телефонен указател, излъчване онлайн на заседанията и други.

ІІ. Заседания на Общинския съвет. Решения. Контрол.

Заседания и решения на ОбС – обобщени данни
От началото на новия мандат до края на 2019 г. Общински съвет проведе три

заседания с обща продължителност 15 часа. На заседанието през м. декември 2019 г. бе
приет календарен график за заседанията на съвета и Постоянните комисии през 2020 г.

На своите първи три заседания гласуваният дневен ред включи общо 46
докладни записки и въпроси за обсъждане. Една от подготвените докладни бе оттеглена



от вносителя, една неприета и една - отложена за следващо заседание. Общински съвет
взе 43 решения, част от които с организационен характер – свързани с
представителство в комисии, организации, сдружения и други структури за новия
мандат на местните власти, а друга голяма част – по същностните функции и работа на
съвета и общинската администрация.

Заседанията преминаха при активно присъствие/участие – с кворум средно по 39
общински съветници в заседание.

За отчитаното шестмесечие Общински съвет от мандат 2015-2019 г. проведе три
работни заседания – две редовни през м. юли и м. септември 2019 г. и извънредно през
м. октомври 2019 г. Август бе ваканционният месец, а на 25 септември се състоя
традиционното Тържествено заседание на съвета. Времето за делова работа на
заседанията бе 10 часа. Беше налице необходимият кворум - средно по 32 общински
съветници присъстваха/участваха в заседание.

На редовните и извънредно заседания съставът на предходния Общински съвет
обсъди 68 докладни записки, информации и въпроси. След обсъждане на материалите в
Постоянните и други сформирани комисии, на заседанията Общински съвет взе 68
решения.

Изпълнение на взети решения
 С Решение 49-23 от м. май 2019 г. предходният Общински съвет откри

процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен
съд – град Добрич, определи правила за нейното провеждане и избра Временна
комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване
на кандидатите. В посочения срок не бе достигнат определения брой от 53
кандидати, поради което с решение 51-39 от м. юли 2019 г. Общински съвет
удължи срока за подаване на документите до края на м. август.

В изпълнение на решенията Временната комисия е провела заседания на 16.07. и на
03.09. и изслушване на кандидатите на 19.09.2019 г. Изпълнението на решенията
придоби преходен характер - на второто заседание на новия Общински съвет бе
предложен и приет с Решение 2-1 от 26.11.2019 г. Списък на предложените от
Временната комисия кандидати за съдебни заседатели – за избиране от Общото
събрание на съдиите от Окръжен съд – Добрич. Решението, ведно с документите по чл.
68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, е изпратено с изх. № 11-02-62/06.12.2019 г. до
Председателя на Окръжен съд – Добрич. С писмо-отговор изх. № 4244/17.12.2019 г.
Общински съвет е уведомен, че следва да попълни списъка на кандидатите от 26 до 53
души. Във връзка с това, на заседанието на 20.12.2019 г. с наше Решение 3-30 отново
открихме процедура за определяне на съдебни заседатели със срок за подаване на
изискваните документи до 17.01.2020 г.
 С Решение на ОбС 1-3/07.11.2019 г. бе избрана 7-членна Временна комисия със

задача, да изготви проект на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за новия мандат.

При работата по проекта Комисията проведе заседания на 13.11. и на 18.11.2019 г. и го
обяви за публично обсъждане. След заседание на 19.12.2019 г. за преглед на
постъпилите предложения и становище по тях, проектът на Правилника бе внесен за
обсъждане на заседанието на 20.12.2019 г., но отложен за днешното заседание на ОбС.

Контрол за законосъобразност съгласно ЗМСМА и Закона за
администрацията



Съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА през целия мандат
2015-2019 г. и през настоящия отчетен период всички актове на ОбС са изпращани в 7-
дневен срок от приемането им на Кмета на общината и на Областния управител и са
оповестявани на населението чрез средствата за масово осведомяване и интернет
страницата на общината.

Във връзка с правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА Кметът на общината
не е връщал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове (решения) на ОбС. Също
така не е имало случаи Общински съвет да отмени административен акт, издаден от
Кмета на общината, който противоречи на акт, приет от съвета, както и да оспори акт
пред съда – във връзка с правомощията си по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.

Съобразно дадените правомощия по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 т. 5 и
чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, през мандат 2015-2019 г. Областният
управител е върнал 11 решения/ части от решения на Общински съвет за ново
обсъждане. Девет от тях Общински съвет е изменил съгласно указанията или е
отменил; едно от тях е оставено в сила, тъй като не е оспорено в съда; едно от тях е
отменено от съда, а именно:
 Със Заповед № АдК-04-9/11.02.2019 г. е върнато за ново обсъждане с указания

за неговата отмяна Решение 45-9 от м. януари 2019 г., с което се приема Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на Община град Добрич. Тъй като в срока по чл. 45, ал. 7
от ЗМСМА Общински съвет не изпълнява указанията, Областният управител,
съгласно правомощията си по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА оспорва акта пред
Административен съд – Добрич с жалба изх. № АдК-01-5/28.02.2019 г. – за
произнасяне по неговата законосъобразност. Образувано е Административно
дело № 172/2019 г., насрочено на 23.04.2019 г. С решение № 195 от 07.05.2019 г.
Административен съд – Добрич отменя решението на Общински съвет.
Решението на Административен съд – Добрич е обжалвано пред Върховен
административен съд с касационна жалба вх. № 10047/12.06.2019 г. Във ВАС е
образувано АД № 7989/2019 г., насрочено на 12.11.2019 г. Върховен
административен съд излиза с решение № 16407 от 03.12.2019 г., с което оставя
в сила решение № 195 от 07.05.2019 г. на Административен съд – Добрич. С това
Решение 45-9 от 29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич е отменено.
В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА Областният

управител  не е върнал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове (решения) на
настоящия Общински съвет за периода.

Питания на съветниците. Участие на гражданите
За отчетния период, касаещ предходния Общински съвет, са отправени питания

към Кмета от двама общински съветници (рег. № 94М-00-663/16.07.2019 г.). Отговор е
предоставен с изх. рег. № 94М-00-663#1/09.08.2019 г.

За двумесечния отчетен период на настоящия Общински съвет е отправено едно
питане към Кмета (вх. рег. № от 28.11.2019 г.) съгласно чл. 33, ал. 1 т. 4 от ЗМСМА.
Предоставеният отговор е регистриран на 11.12.2019 г.

Изказванията на сесия от страна на граждани по въпроси от компетентността на
ОбС и с обществена значимост са общо 7 – по време и в края на сесия: 5 на заседанията
в предходния мандат и 2 на настоящия.

ІІІ. Работа на Постоянните и на Временни комисии. Участие на съветниците в
други комисии и работни групи



Със свои Решения 1-2/07.11.2019 г., 2-4/26.11.2019 г. и 3-32/20.12.2019 г. новият
Общински съвет избра съответно председател на съвета, ръководства и членове на 13-
те Постоянни комисии (ПК). Към края на 2019 г. без заместник-председатели са ПК
ЗОРК, ПК НО, ПК СМД, ПК ТУТ, ПК РРМСЕПП и ПК ПУКИЕ.
След формирането на Постоянните комисии и избора на техните членове и ръководства
всяка ПК е провела по едно самостоятелно заседание за отчетния период.  На
заседанията са взети общо 135 решения (становища) в зависимост от компетенциите на
комисиите по внесените материали.

Проведени са три заседания на Временната комисия, изготвила проекта на новия
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Постоянните комисии, работили в предходния Общински съвет (също 13 на
брой и със същата насоченост както настоящите), са провели във връзка с трите
работни сесии през м. юли, м. септември и м. октомври 2019 г. общо 23 заседания.
Изразените становища (решения) от ПК по материалите за заседанията на съвета,
постъпили искания, сигнали, жалби, възражения и др. от граждани и юридически лица
по компетентност са общо  293. Проведено е едно съвместно извънредно заседание на
ПК ЗОРК и ПК УТЖПС.
В допълнение на информацията за дейността на съветниците от предходния състав на
Общински съвет през отчитания период са още:
- заседание на Експертната комисия за финансово подпомагане на книгоиздаването и
книгоразпространението в Община град Добрич;
- две заседания на Комисията по предложенията за удостояване с почетни отличия на
Община град Добрич;
- две заседания на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“, избран с Решение
№ 33-28 от 24.04.2018 г. на ОбС;
- три заседания на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на
съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Добрич, избрана с Решение
№ 49-23 от 28.05.2019 г. на ОбС.

ІV. Участие и представителство на общински съветници в различни форуми и
прояви (предходен мандат)

- Иво Пенчев - 08-10.09.2019 г. – участие в заключителен семинар за
председателите на ОбС на НАПОС-РБ, град Приморско;

- Десислава Димитрова, Иван Тонев - 06-08.09.2019 г. – участие в
традиционните тържества „Тиквешки гроздобер“ на побратимения град
Кавадарци, Македония;

- Ивелин Пейчев, Милко Пенчев, Георги Друмев - 20-22.09.2019 г. – участие в
мероприятията, посветени на 343-годишнината от основаването на
побратимения град Первомайск, Украйна;

- Милко Пенчев, Боян Саркизов - 10-14.10.2019 г. – посещение на
международен културен и търговско-изложбен форум „Покровски панаир“ в
побратимения град Тамбов, Русия.

…………………………….
Настоящият отчет представя кратка обобщена информация за дейността на два

състава на Общински съвет – приключването на предходния мандат и началото на
настоящия. Считам, че е налице възможност за добра приемственост в работата. Считам
също така, че Общински съвет град Добрич за мандат 2019-2023 г. направи добър старт на
дейността си и може да я продължи и извършва успешно в интерес на местната общност и
съобразно правомощията си по ЗМСМА и българското законодателство като цяло.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през второто
шестмесечие на 2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и във връзка с чл.
44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.
68а, ал. 1 от действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
приема Отчет за изпълнение на решенията през второто шестмесечие на 2019 г.
(Приложение)

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 33; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич
от общинската администрация

през второто шестмесечие на 2019 г.

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

1. Придобиване на собственост:

През отчитания период са взети три решения, с които Общински съвет дава съгласие за
закупуване на поземлени имоти (земеделска земя – лозе) за необходимо разширяване на
Гробищен парк – град Добрич:
 Решение 51-14 от м. юли 2019 г. е за имот с идентификатор 72624.433.14 по КККР

на град Добрич с площ 2 500 кв. м;
 Решение 51-15 от м. юли 2019 г. е за имот с идентификатор 72624.433.15 по КККР

на град Добрич с площ 1 650 кв. м;
 Решение 52-15 от м. септември 2019 г. е за имот с идентификатор 72624.433.109 по

КККР на град Добрич с площ 500 кв. м.
Решенията са изпълнени. Трите поземлени имота са закупени чрез нотариално изповядване
на сделките. Плащанията са извършени.

2. Решение за прекратяване на договор за концесия:

 С Решение 51-40 от м. юли 2019 г. Общински съвет приема предложение за
прекратяване на договор № 86 от 14.08.2008 г. с „Манова“ ЕООД за предоставяне на
концесия върху имот „Аптека – традиционни мехлеми, сиропи, билкови лекарства и
др.“ в АЕМО „Стария Добрич“ по взаимно съгласие, считано от 14.08.2019 г.

Съставено и подписано е двустранно споразумение от 14.08.2019 г. за прекратяване на
договора. Със Заповед №1090/2019 г. е назначена комисия, която да приеме обекта и да
състави протокол за предаването и приемането. Изискваните по закона действия са
извършени и концесионният договор е прекратен.
След изпълнение на изискваните уведомления прекратяването е отразено в Националния
концесионен регистър и в Концесионния регистър на сайта на общината. Решението е
изпълнено.

3. Продажба на имоти по реда на Закона за общинската собственост:

В настоящия отчет е включена информация за хода на изпълнение на неприключени
решения, взети през 2019 г. Във всички предхождащи отчети се съдържа информация за
работата по взети в предишни години решения, а отчетите са публикувани и на сайта на
общината в рубриката Общински съвет.

Имот и начална тръжна цена
(без ДДС)

Решение/дата Търг Резултат/
достигната цена в
търга (без ДДС)

Пет от шест поземлени имота в жк
Добротица, предвидени за
жилищно строителство:
(1) идентификатор 72624.621.361 –
площ 922 кв. м (66 845,00 лв.)

46-19/26.02.2019 09.04.2019
06.06.2019
12.12.2019

Продаден е още един
от имотите: (4)
идентификатор
72624.621.364 –
(44 580,00 лв.).



(2) идентификатор 72624.621.362 –
площ 624 кв. м (45 240,00 лв.)
(3) продаден
(4) идентификатор 72624.621.364 –
площ 612 кв. м (44 370,00 лв.)
(5) идентификатор 72624.621.365 –
площ 980 кв. м (71 050,00 лв.)
(6) идентификатор 72624.621.366 –
площ 1 035 кв. м (75 040,00 лв.)
Два поземлени имота в жк „Русия
1“ на ул. „Осъм“, предвидени за
комплексно обществено
обслужване:
(1) идентификатор 72624.614.9055
– площ 400 кв. м (52 500,00 лв.)
(2) идентификатор 72624.614.9056
– площ 412 кв. м (54 100,00 лв.)

49-13/28.05.2019 12.12.2019 Няма кандидати.

4. Решения за отдаване под наем на имоти/части от имоти, публична общинска
собственост:

Имот и начална тръжна/
конкурсна цена (без ДДС)

Решение/дата Търг/Конкурс Резултат и
достигната цена (без
ДДС)

Два обекта в сграда на ул. „Д.
Петков“ №5:
- кабинет 323 за стоматологичен
кабинет (135,79 лв./месец);
- помещение на I етаж за склад
(20,93 лв./месец)

51-25/30.07.2019 30.08.2019 Отдадени:
- кабинет 323 (135,79
лв./месец);
- помещение на I етаж
(23,00 лв./месец)

Част от сграда на ул. „Отец
Паисий“ №16 – два кабинета и
коридор, за социални и
образователни услуги (76,04
лв./месец)

51-26/30.07.2019 30.08.2019 Отдадени
(80,00 лв./месец)

Части от имоти за поставяне на
преместваеми обекти до 60 кв. м
по одобрен модел, по бул. „Русия“
- за търговска дейност (обща
595,80 лв./месец; за един павилион
119,16 лв./месец)

51-27/30.07.2019 30.08.2019 Отдадени
(600,00 лв./месец)

Част от имот – помещение на бул.
„25 септември“ №13 с площ 68 кв.
м – за търговия (762,96 лв./месец)

51-29/30.07.2019 02.09.2019 Отдаден
(1602,90 лв./месец)

ІІ. Решения относно дейности за привличане на средства от финансиращи
програми/органи

1. С Решение 31-17 от м. февруари 2018 г. Общински съвет декларира, че поема
ангажимент да осигури устойчивост на проект, с който се кандидатства, а именно
„Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на Добрич“ по
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ



BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски
транспорт“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В предходни отчетни периоди са изпълнени последователно повторна външна експертиза и
оценка на подобряване на организацията и управлението на трафика в град Добрич. След
приключване на експертизата и оценката, в края на м. ноември 2018 г. проектът е
представен в Междинно звено за проверка и оценка.
През последния отчетен период оценката в Междинно звено приключва (м. март 2019 г.) и
проектът е депозиран в Управляващия орган на ОПРР в Министерство на регионалното
развитие и благоустройството. С писмо от м. април 2019 г. Управляващият орган на ОПРР
дава допълнителни указания и насоки за преработване на проектното предложение с оглед
привеждането му в пълно съответствие с насоките за кандидатстване по процедурата и
изискванията на приоритет „Интегриран градски транспорт“. След преработване,
проектното предложение е отново депозирано в Междинно звено и изпратено в МРРБ.
Междувременно, през периода, Общински съвет гласува още две решения като част от
пакета документи, придружаващи проектното предложение:
През м. октомври 2019 г. Общински съвет взе Решение 54-4, което се отнася до
осигуряване на необходимия финансов ресурс за съфинансиране на недопустими за
финансиране разходи (ДДС – като задължение на партньора по проекта „Градски
транспорт Добрич“ ЕООД), както и в случай, че безвъзмездната финансова помощ не
покрива общата стойност на проектното предложение.
През м. ноември 2019 г. Общински съвет взе Решение 2-3 за публикуване в Официален
вестник на Европейския съюз на информация за възлагане на задължение за извършване на
обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема в град Добрич съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на съвета от
23.10.2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт.
Към датата на предаване на настоящия отчет се правят последни доуточнения и корекции
по проектното предложение. Проектът предвижда в рамките на 30 месеца изграждане на
интелигентна система за управление на трафика и реконструкция на съпътстваща
транспортна инфраструктура и съоръжения към нея.

2. След провеждане през м. януари 2019 г. на две извънредни заседания по проблема
за довършване на жилищен блок „Добрич“, на редовното заседание на Общински
съвет през м. февруари 2019 г. е взето Решение 46-1 - общината да сключи договор
за краткосрочен банков кредит, по силата на който да поеме краткосрочен
общински дълг (до 600 хил. лв.) с цел финансиране реализацията на инвестиционен
проект „Изпълнение на строително-монтажни работи по довършване на ЖБ
„Добрич“ – с определени основни параметри. Възлага и делегира права на Кмета да
проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури
финансирането, след влизане в сила на решението за избор на изпълнител по реда
на Закона за обществените поръчки; да подпише договори за кредит и за залог,
както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия по
изпълнението.

Съгласно предходния отчет, при подготовка за изпълнение на решението е извършено
техническо обследване на състоянието на строежа, включващо заснемане на всички
апартаменти и общи части и установяване на настъпилата амортизация. Изготвена е
техническа спецификация, която обхваща необходимите СМР по възстановяване и
довършване на жилищния блок. Изготвен е проект на договор за възлагане на СМР – като



част от подготвяната документация по Закона за обществените поръчки, отчитащ
спецификата на разплащане с бъдещия изпълнител на обекта.
През настоящия отчетен период, в началото на м. август 2019 г. е обявена открита
процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строително-
монтажни работи на обект Жилищен блок „Добрич“. Процедурата е приключила. С
избрания изпълнител е сключен договор №ДОП-190/21.11.2019 г., предвиждащ срок за
изпълнение до 24 месеца. С писмо изх. рег. №17-00-17/29.11.2019 г. от общината е
изпратена до банки Покана за участие в избор на финансова институция за предоставяне на
краткосрочен банков кредит в размер до 600 хил. лв. Със Заповеди №3/02.01.2020 г. и
№19/08.01.2020 г. е назначен състав на комисия, която да разгледа, оцени и класира
подадените оферти. След приключване работата на комисията и представяне на протокол,
със Заповед №30/10.01.2020 г. е обявено класирането на финансовите институции за
предоставяне на кредита. Заповедта е изпратена в законовия 3-дневен срок до участниците.
Към датата на предаване на настоящия отчет решението е в заключителен етап на
изпълнение – предстои в 30-дневен срок от датата на изпращане на заповедта за
класирането да бъде сключен договорът за кредит, след което средствата да се предоставят
на изпълнителя на договора за строително-монтажните работи.

3. С Решение 48-37 от м. април 2019 г. Общински съвет дава съгласие общината да
кандидатства с проектно предложение „Наблюдавано жилище за младежи – град
Добрич“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на
децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-
социални услуги за деца и семейства” - Компонент 1, с конкретни бенефициенти -
общини, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-
2020 г.

Проектното предложение е изготвено и е подадено чрез системата ИСУН 2020 на
30.10.2019 г. В ход е процедура по оценяване от страна на Управляващия орган.

4. С Решение 48-38 от м. април 2019 г. Общински съвет дава съгласие общината да
кандидатства с проектно предложение „Реконструкция на сграда с цел разкриване
на нова социална услуга – Приют за бездомни лица и семейства“ по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.011 –
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-
2020 – Добрич“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,
Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма
„Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020.

Предходният отчет включи предприетите съгласно нормативните изисквания стъпки с
оглед цялостната подготовка по изготвяне и депозиране на проектното предложение в
срока до края на м. април 2020 г.: Във връзка със статута на сградата като паметник на
културата стартира процедура по съгласуване на документацията за предвидената
реконструкция с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и
Министерство на културата, съгласно изискванията на Закона за културното наследство.
Изготвен бе инвестиционен проект. През м. май 2019 г. бе възложено изготвяне на доклад
за оценка на съответствието на инвестиционния проект по част „Енергийна ефективност“
към строеж „Реконструкция на сграда – Приют за бездомни лица и семейства в гр. Добрич,
ул. „Хан Кардам“ № 13“. С писмо от м. юни 2019 г. са изискани необходими актуални
данни и информация от Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич. В края на м. юни
2019 г. е изпратено Уведомление за инвестиционно предложение относно реконструкцията
на сградата до директора на РИОСВ – Варна.
През настоящия отчетен период съгласуването с НИНКН е факт. Проектът за изграждане
на приют за бездомни лица и семейства е изготвен и подаден от общината в Междинното



звено (на 24.10.2019 г.). В ход е процедура за оценка на проектното предложение, което
след одобрение се представя на Управляващия орган на ОПРР за вземане на решение.
Бюджетът на проекта е 571 306 лв., от които 433 777 лв. са за строително-монтажните
работи, предвидено е и оборудване и обзавеждане. Постройката - общинска сграда на ул.
„Хан Кардам” № 13 е от 1950 г. - тя е с дървена конструкция и за да стане годна за
обитаване, е необходима цялостна реконструкция. В бъдещия приют ще бъдат настанявани
до 15 души, които могат да пребивават в него не повече от 3 месеца – за времето от 17.00 ч.
до 10.00 ч. на следващия ден. Ще бъдат предоставяни подслон, храна, хигиенни и социални
услуги.

5. С Решение 51-37 от м. юли 2019 г. Общински съвет дава съгласие за участие на
общината в Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и
модернизация на общинска инфраструктура“ по Програмата „Възобновяема
енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

През отчитания период (на 18.11.2019 г.) Министерство на енергетиката обяви
поканата за набиране на проектни предложения за „Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по
цитираната Програма. Към настоящия момент общината подготвя проектно предложение
до размера на максималната допустима стойност - 600 хил. евро, която е 100 %
безвъзмездна финансова помощ. Осигурено е участието на норвежки партньор, носещо
допълнителни точки при оценяването. С оглед цялостното изготвяне на проекта, на
настоящото заседание на ОбС внасям за обсъждане и одобрение предложение за обхвата на
проекта, ведно с мотиви за избора му. Решението е в процес на изпълнение.

6. С Решение 52-21 от м. септември 2019 г. Общински съвет дава съгласие за
подготовка и депозиране на проектно предложение по Ограничена покана за подбор
на проекти „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“, Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими
групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014-2021 г.

Проектното предложение с наименование „Младежки център Добрич – Вашето днес“ е
изготвено и депозирано в срок (на 01.11.2019 г.) пред програмния оператор – Министерство
на образованието и науката. След положителна оценка за административно съответствие и
допустимост, към настоящия момент проектът е на етап техническо и финансово
оценяване.

7. С Решение 54-3 от м. октомври 2019 г. Общински съвет декларира, че поема
ангажимент да осигури устойчивост във връзка с проектно предложение „Създаване
на елементи за достъпна среда при спортен комплекс „Добротица“, град Добрич“ с
разрешено финансиране от Агенцията за хората с увреждания за изграждане на
достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически,
спортни обекти.

По проекта е изградена рампа за достъп към централен вход на комплекс „Добротица“ и е
обособена зона за хора с намалена подвижност и хора с увреждания, включително достъп
към залата за волейбол и баскетбол. Обектът е завършен и приет. Към датата на предаване
на отчета се извършва разплащане с изпълнителите, след което ще бъде извършено и
отчитане към Агенцията за хората с увреждания.

------------------------------------------------------



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително
по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич
през четвърто тримесечие на 2019 г. и актуализираното разпределение на променените
бюджети към 31.12.2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема
Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, съответно по
бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет през четвърто тримесечие на
2019 г. и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите
с бюджет при Община град Добрич към 31.12.2019 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 38; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение № 1

СПРАВКА
ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

§ Наименование на параграфа

Държавни дейности Местни дейности

Начален план
Уточнен

план
Уточнен

план
Начален

план
Уточнен

план
Уточнен

план
01.01.2019 г. 30.09.2019 г. 31.12.2019 г. 01.01.2019 г. 30.09.2019 г. 31.12.2019 г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1. Имуществени и др. данъци

0103
окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров
превоз на пътници 190 000 190 000 190 000

0100 Всичко § Данък върху доходите на физически лица 0 0 0 190 000 190 000 190 000
1301 данък в/у недвижими имоти 1 700 000 1 700 000 1 700 000
1302 данък в/у наследствата
1303 данък в/у превозните средства 3 700 000 3 700 000 3 700 000
1304 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 2 000 000 2 113 000 2 113 000
1308 туристически данък 45 000 45 000 45 000
1300 Всичко § Имуществени данъци 0 0 0 7 445 000 7 558 000 7 558 000
2000 Други данъци 200 200 200

Всичко  Имуществени и други данъци 0 0 0 7 635 200 7 748 200 7 748 200
2. Неданъчни приходи

2404 приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 526 200 562 532 562 532 710 000 810 000 810 000
2405 приходи от наеми на имущество 4 800 6 100 6 100 1 774 000 1 829 000 1 829 000
2406 приходи от наеми на земя 25 201 25 201 25 201 240 000 240 000 240 000
2407 приходи от дивиденти 533 160 533 160
2408 приходи от лихви по текущи банкови сметки 2 10 000 20 160 20 160
2400 Всичко § Приходи и доходи от собственост 556 201 593 833 593 835 2 734 000 3 432 320 3 432 320
2701 такси за ползване на детски градини 560 000 560 000 560 000
2702 такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването 250 000 250 000 250 000



2704 такси за ползване на дом. соц. патронаж и др. общ. соц. услуги 250 000 250 000 250 000
2705 такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 490 000 490 000 490 000
2707 такси за битови отпадъци 5 450 000 5 450 000 5 450 000
2708 такси за ползване на общежития и др. по образованието 10 000 10 000 10 000
2710 такси за технически услуги 200 000 200 000 200 000
2711 такси за административни услуги 155 000 155 000 155 000
2715 такси за откупуване на гробни места 74 000 74 000 74 000
2717 такса за притежаване на куче 4 000 4 000 4 000
2729 други общински такси 100 000 100 000 100 000

2700 Всичко § Общински такси 10 000 10 000 10 000 7 533 000 7 533 000 7 533 000
2802 глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви, обезщетения и начети 555 555 100 000 100 000 100 000
2809 наказателни лихви за данъци, мита и осиг. вноски 510 000 510 000 510 000

2800 Всичко § Глоби, санкции и наказат. лихви 0 555 555 610 000 610 000 610 000
3601 реализирани курсови разлики от вал. операции (нето) -36 -199
3619 други неданъчни приходи 1 520 52 540 70 451 55 000 80 500 80 500
3600 Всичко § Други  приходи 1 520 52 504 70 252 55 000 80 500 80 500
3701 внесен ДДС (-) -1 700 -2 736 -600 000 -300 000 -300 000
3702 внесен д-к в/у приходите от стоп. дейност на бюдж. предприятия (-) -10 601 -10 618 -10 618 -150 000 -136 034 -136 034

3700 Всичко § Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите -10 601 -12 318 -13 354 -750 000 -436 034 -436 034
4022 постъпления от продажба на сгради 400 000 400 000 400 000
4030 постъпления от продажба на нематериални  дълготрайни активи 50 000 50 000 50 000
4040 постъпления от продажба на земя 2 000 000 2 000 000 2 000 000

4000 Всичко § Постъпления от продажба на нефинансови активи 0 0 0 2 450 000 2 450 000 2 450 000
4100 Приходи от концесии 245 000 245 000 245 000
4501 текущи помощи и дарения от страната 97 171 112 463 68 357 103 357
4503 капиталови помощи и дарения страната 44 796 46 296 14 085 25 012

4500 Всичко § Помощи и дарения  от страната 0 141 967 158 759 0 82 442 128 369
4670 др. текущи помощи и дарения от чужбина 1 299 1 299 27 896 27 896
4680 други капиталови помощи и дарения от чужбина 2 400 4 000
4600 Всичко § Помощи и дарения от чужбина 0 3 699 5 299 27 896 27 896



Всичко  Неданъчни приходи 557 120 790 240 825 346 12 877 000 14 025 124 14 071 051
ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ: 557 120 790 240 825 346 20 512 200 21 773 324 21 819 251

II. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Трансфери

3111
обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ за
общини(+) 38 149 640 38 612 304 39 111 076

3112
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от
ЦБ за общини (+) 4 124 900 4 124 900 4 124 900

3113 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи(+) 578 900 578 900 578 900
3118 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ 39 320 68 770
3128 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ 632 017 1 036 203

3100
Всичко § Трансфери между бюджета на бюджетната организация и
ЦБ (нето) 38 149 640 39 283 641 40 216 049 4 703 800 4 703 800 4 703 800

6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 19 200 490 905 1 074 545 1 050 500 1 070 612 1 096 578
6102 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -387 757 -315 320 -315 320
6105 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост 38 936 54 887

6100 Всичко § Трансфери между бюджети (нето) 19 200 529 841 1 129 432 662 743 755 292 781 258
6201 получени трансфери (+) 53 892 54 556
6202 предоставени трансфери (-) -28 268 -180 817 -7 913 750 -10 557 489

6200
Всичко § Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС
(нето) 0 53 892 26 288 -180 817 -7 913 750 -10 557 489

6401 получени трансфери от/за държавни предприятия (ПУДООС) 2 500 2 500 2 500 2 500

6400
Трансфери от/за държавни предприятия и др. лица вкл. в
консолидираната фискална програма 2 500 2 500 2 500 2 500
Всичко Трансфери: 38 168 840 39 869 874 41 374 269 5 185 726 -2 452 158 -5 069 931

2. Временни безлихвени заеми

7600
Временни безлих. заеми м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС
(нето) -1 774 452 -1 966 095
Всичко Временни безлихвени заеми: 0 0 0 0 -1 774 452 -1 966 095
ВСИЧКО БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 38 168 840 39 869 874 41 374 269 5 185 726 -4 226 610 -7 036 026



ВСИЧКО ПРИХОДИ  (I+II) 38 725 960 40 660 114 42 199 615 25 697 926 17 546 714 14 783 225
БЮДЖЕТНО САЛДО -2 711 053 -2 711 053 -2 711 053 832 102 -6 655 203 -7 139 212

III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ
8311 Получени краткосрочни заеми от банки в страната 600 000 600 000
8312 Получени дългосрочни заеми от банки в страната 675 000 5 591 832 6 412 622
8322 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната -1 973 500 -4 000 385 -4 005 877
8371 Получени краткосрочни заеми от други лица в страната 4 396 707 4 396 707
8381 Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната -643 549 -998 838
8382 Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната -569 285 -569 285 -569 285
8300 Всичко § Заеми от  банки и други лица в страната (нето) 0 0 0 -1 867 785 5 375 320 5 835 329

8803
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от
Европейския съюз -523 379 -523 379 -523 379 -124 097 -124 097 -124 097

8800
Всичко § Събрани средства и извършени плащания за сметка на др.
бюджети, сметки и фондове (нето) -523 379 -523 379 -523 379 -124 097 -124 097 -124 097

9336
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни
депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-) -2 005 500 -1 761 300 -1 737 300

9300 Всичко § Друго финансиране (нето) 0 0 0 -2 005 500 -1 761 300 -1 737 300
9501 остатък в левове по с-ки от предходния период (+) 2 724 133 2 724 133 2 724 133 3 142 620 3 142 620 3 142 620
9502 остатък в левова равност-ст по валутни сметки от предх. период (+) 510 299 510 299 510 299 22 660 22 660 22 660
9500 Всичко § Депозити и средства по сметки (нето) 3 234 432 3 234 432 3 234 432 3 165 280 3 165 280 3 165 280

ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ: 2 711 053 2 711 053 2 711 053 -832 102 6 655 203 7 139 212

ОБЩО ПРИХОДИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 41 437 013 43 371 167 44 910 668 24 865 824 24 201 917 21 922 437



Приложение № 2

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

§ Наименование на параграфа

Държавни дейности Местни дейности Дофинансиране
Начален

план
Уточнен

план
Уточнен

план
Начален

план
Уточнен

план
Уточнен

план
Начален

план
Уточнен

план
Уточнен

план

01.01.2019 г. 30.09.2019 г. 31.12.2019 г. 01.01.2019 г. 30.09.2019 г. 31.12.2019 г. 01.01.2019 г. 30.09.2019 г.
31.12.201

9 г.
0100 Заплати за персонала, нает по тр.и сл. правоотношения 25 541 509 25 556 902 25 980 327 3 980 375 3 902 500 3 887 052 600 500 600 500 600 500
0200 Др. възнаграждения и плащания за персонала 886 891 2 282 536 3 002 064 582 821 709 322 690 275 170 000 202 369 213 082
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодател 5 644 469 5 753 999 6 072 106 890 214 890 437 881 345 122 740 122 740 122 740
0551 осиг.вноски от работодател за ДОО 3 108 672 3 171 989 3 354 491 547 204 547 906 550 332 76 940 76 940 76 903
0552 осиг.вноски от работодател за УПФ 656 576 662 234 689 215
0560 здравно-осиг. вноски от работодател 1 281 903 1 303 990 1 374 978 213 527 214 105 214 974 30 500 30 500 30 500
0580 вноски за доп. задължително осиг. от работодател 597 318 615 786 653 422 129 483 128 426 116 039 15 300 15 300 15 337
1000 Издръжка 7 065 709 6 433 776 6 239 178 13 890 752 15 031 441 15 164 186 81 000 54 974 46 455
1011 Храна 838 804 820 407 813 118 1 282 130 1 262 809 1 281 161
1012 Медикаменти 14 650 24 757 25 757 4 500 4 920 3 822
1013 Постелен инвентар и облекло 187 610 195 318 191 604 255 989 255 579 250 089
1014 Уч. и научноизсл. разходи и книги за библиотеки 47 281 308 974 328 200 6 462 1 049 1 049 7 000 7 000 6 683
1015 Материали 899 905 987 762 997 208 458 857 481 494 502 120 5 000 11 343 15 892
1016 Вода, горива и енергия 1 250 270 1 303 869 1 265 576 1 413 254 1 430 113 1 437 547 3 000 3 000 3 000
1020 Разходи за външни услуги 1 714 719 1 736 369 1 782 591 8 331 676 8 094 658 8 176 234 13 000 13 000 10 962
1030 Текущ ремонт 293 194 373 500 351 386 1 795 892 3 212 183 3 221 015
1051 Командировки в страната 87 218 109 145 98 759 47 316 52 918 58 579
1052 Краткосрочни командировки в чужбина 500 500 5 500 8 000 9 465 7 743
1062 Разходи за застраховки 23 082 22 378 23 160 29 305 29 940 32 572
1063 Такси ангажимент по заеми 0 10 000 10 000 13 924
1091 СБКО 490 150 172 364 30 900 94 746 27 726 4 860 53 000 20 631 9 918

1092
Договорни санкции и неустойки, съд.обезщет. и
разноски 100 8 541 8 941 100 000 100 000 100 000

1098 Др. неклас. в др. параграфи и подпараграфи 1 218 226 369 892 316 478 52 625 58 587 73 471
1900 Платени данъци, такси и административни санкции 75 266 87 807 87 960 451 175 -5 117 485 -6 275 289
4000 Стипендии 253 885 301 477 311 503 720 720 720 5 000 5 000 5 000



4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи 127 571 605 402 938 679 57 700 70 100 70 100 170 000 170 000 170 000
4300 Субсидии за нефинансови предприятия 409 785 671 648 770 261 45 000 45 000 45 000
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел 408 070 408 070 408 070 750 000 833 400 925 230 25 000 25 000 25 000
4600 Разходи за чл. внос и участие в нетърг. организации 600 620 620 35 300 35 300 35 300
2100 Разходи за лихви по емисии на ДЦК (Общински ЦК) 0 0
2200 Разходи за лихви по заеми от страната 0 382 940 382 940 388 536
2900 Други разходи за лихви 0 10 000 10 000 480
5100 Основен ремонт на ДМА 585 901 678 048 650 621 1 480 361 1 665 673 1 626 660
5200 Придобиване на ДМА 145 259 296 914 435 739 664 429 1 426 089 1 497 712
5300 Придобиване на НДА 12 100 13 540 13 540 77 304 38 304 40 720
5400 Придобиване на земя 0 20 000 20 000 20 000
5500 Капиталови трансфери 0
9700 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 279 998 280 428 372 493 3 077 593 1 741 633
9999 ВСИЧКО РАЗХОДИ 41 437 013 43 371 167 44 910 668 23 691 584 23 021 334 20 739 660 1 174 240 1 180 583 1 182 777



Приложение № 3

АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОМЕНЕНИТЕ БЮДЖЕТИ
НА РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ С БЮДЖЕТ ПРИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ И ДЕЙНОСТИ

Бюджет' 2019

държавни местни дофин-не
Община, в т.ч.: 5 760 840 11 264 640 1 132 020
Дейност 117 “Държавни и общински служби и дейности по
изборите“ 566 964
Дейност 122 “Общинска администрация“ 2 329 601 613 694 937 000
Дейност 123 “Общински съвет“ 465 340
Дейност 139 “Др. изпълнителни и законодателни органи“ 15 904
Дейност 239 “Др. дейности по вътрешната сигурност“ 307 318 10 000
Дейност 282 “ОМП, поддържане на запаси и мощности“ 143 620
Дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване на
вредните последствия от бедствия и аварии“ 815
Дейност 311 “Детски градини” 492 706
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище"
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 487 037 20
Дейност 324 "Спортни училища"
Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за
професионална подготовка"

Дейност 389 "Други дейности по образованието" 29 335
Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в
детска градина" 21 875
Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването" 108 959 50 000
Дейност 524 "Домашен социален патронаж, трапезарии и
други социални услуги"

80 000
Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа" 85 300
Дейност 532 "Програми за временна заетост" 13 803
Дейност 551 "Дневни центрове" 221 940
Дейност 589 "Др. служби и дейности по соц. осигуряване" 752 199 170 000
Дейност 604 “Осветление на улици и площади“ 484 354
Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа“ 3 610 524
Дейност 619 “Др. дейности по жил.стр-во, благоустр.и рег.
развитие“ 2 277 254
Дейност 622 “Озеленяване“ 66 734
Дейност 623 “Чистота“ 5 772 598
Дейност 629 “Др. дейности по опазване на околната среда“ 30 000
Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" 1 042 809
Дейност 738 “Читалища“ 408 070 25 000
Дейност 746 “Зоопарк“ 25 180



Дейност 759 “Др. дейности по културата“

Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата“ 45 600

Дейност 849 “Др.дейности по транспорта, пътищата,
пощите, далекосъобщенията“ 284 004
Дейност 898 “Др. дейности по икономиката“ -5 962 630
Дейност 910 “Разходи за лихви“ 389 016
Дейност 997 “Др. разходи, некласифицирани в др. функции“ 13 924
Дейност 998 “Резерв“ 1 741 633
Детска градина № 7 "Пролет", в т.ч.: 369 682 123 789
Дейност 311 “Детски градини” 369 039 123 789
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 405
Дейност 713 "Спорт за всички" 238
Детска градина № 8 "Бодра смяна", в т.ч.: 411 693 109 512
Дейност 311 “Детски градини” 411 399 109 512
Дейност 713 "Спорт за всички" 294
Детска градина № 9 "Пчеличка", в т.ч.: 363 395 69 841
Дейност 311 “Детски градини” 363 145 69 841
Дейност 713 "Спорт за всички" 250
Детска градина № 10 "Слънчице", в т.ч.: 422 502 108 005
Дейност 311 “Детски градини” 422 206 108 005
Дейност 713 "Спорт за всички" 296
Детска градина № 12 "Щурче", в т.ч.: 300 204 131 753
Дейност 311 “Детски градини” 298 797 131 753
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 1 215
Дейност 713 "Спорт за всички" 192
Детска градина № 17 "Първи юни", в т.ч.: 397 168 115 693
Дейност 311 “Детски градини” 394 454 115 693
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 430
Дейност 713 "Спорт за всички" 284
Детска градина № 18 "Дора Габе", в т.ч.: 353 331 125 971
Дейност 311 “Детски градини” 352 676 125 971
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 405
Дейност 713 "Спорт за всички" 250
Детска градина № 20 "Радост", в т.ч.: 401 213 144 441
Дейност 311 “Детски градини” 400 115 144 441
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 810
Дейност 713 "Спорт за всички" 288
Детска градина № 23 "Звездица", в т.ч.: 695 365 251 429
Дейност 311 “Детски градини” 692 437 251 429
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 430
Дейност 713 "Спорт за всички" 498
Детска градина № 24 "Приказен свят", в т.ч.: 410 417 99 308
Дейност 311 “Детски градини” 409 319 99 308
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 810



Дейност 713 "Спорт за всички" 288
Детска градина № 25 "Весела", в т.ч.: 409 064 157 118
Дейност 311 “Детски градини” 408 764 157 118
Дейност 713 "Спорт за всички" 300
Детска градина № 26 "Звънче", в т.ч.: 410 975 94 788
Дейност 311 “Детски градини” 408 696 94 788
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 025
Дейност 713 "Спорт за всички" 254
Детска градина № 27 "Славейче", в т.ч.: 603 408 168 992
Дейност 311 “Детски градини” 600 945 168 992
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 025
Дейност 713 "Спорт за всички" 438
Детска градина № 32 "Зорница", в т.ч.: 583 118 137 031
Дейност 311 “Детски градини” 580 695 137 031
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 025
Дейност 713 "Спорт за всички" 398
Дирекция "Хуманитарни дейности",  в т.ч.: 7 303 581 3 125 335 0
Дейност 311 “Детски градини” 79 053 237 500
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 412
Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в
детска градина" 2 191 011 550 000
Дейност 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища" 639 143
Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването" 41 835
Дейност 524 "Домашен социален патронаж, трапезарии и
други социални услуги"

802 676
Дейност 525 " Клубове на пенсионера, инвалида и други" 81 711
Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа" 129 307
Дейност 530 "Центрове за настаняване от семеен тип" 1 423 790
Дейност 532 "Програми за временна заетост" 44 165
Дейност 535 "Преходни жилища" 92 159
Дейност 540 "Домове за стари хора" 989 331
Дейност 550 "Центрове за социална рехабилитация и
интеграция" 182 581
Дейност 551 "Дневни центрове" 896 200
Дейност 554 "Защитени жилища" 153 343
Дейност 562 "Личен асистент" 375 994
Дейност 589 "Др. служби и дейности по соц. осигуряване" 57 257
Дейност 737 "Оркестри и ансамбли" 1 156 327
Дейност 759 "Други дейности по културата" 8 000 297 121
ПМГ “Иван Вазов”, в т.ч.: 1 165 261 0 130
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 1 151 815 130
Дейност 337 "Център за развитие за личностно развитие" 12 276
Дейност 713 "Спорт за всички" 1 170



СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, в т.ч.: 2 404 849 0 130
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 2 326 562 130
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 25 264
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 49 410
Дейност 713 "Спорт за всички" 3 613
СУ “П. Р. Славейков”, в т.ч.: 2 473 180 0 1 390
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 36 777
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 2 405 942 1 390
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 26 426
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 1 215
Дейност 713 "Спорт за всички" 2 820
СУ “Л. Каравелов”, в т.ч.: 1 614 698 0 0
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 1 528 452
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 15 443
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 69 174
Дейност 713 "Спорт за всички" 1 629
ОУ “П. Волов”, в т.ч.: 853 211 0 0
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 48 268
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 793 652
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 8 078
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 430
Дейност 713 "Спорт за всички" 783
СУ “Д. Талев”, в т.ч.: 1 985 888 0 1 582
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 1 872 308 1 582
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 19 377
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 92 232
Дейност 713 "Спорт за всички" 1 971
СУ “Св. Кл. Охридски”, в т.ч.: 3 283 972 0 9 510
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 33 297
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 2 887 664 9 510
Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за
професионална подготовка"

256 470
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие"

30 755
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 72 468
Дейност 713 "Спорт за всички" 3 318
ЕГ “Гео Милев”,  в т.ч.: 1 872 503 0 1 320
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 1 844 962 1 320



Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 23 236
Дейност 713 "Спорт за всички" 4 305
ОУ “Христо Ботев”, в т.ч.: 1 442 817 0 1 170
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 54 762
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 1 278 121 1 170
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 13 437
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 94 383
Дейност 713 "Спорт за всички" 2 114
ОУ “Христо Смирненски”, в т.ч.: 787 121 0 0
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 35 474
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 735 995
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 8 104
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 6 773
Дейност 713 "Спорт за всички" 775
ОУ “Стефан Караджа” в т.ч.: 775 553 0 320
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 24 733
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 649 415 320
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 11 452
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 83 068
Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 5 803
Дейност 713 "Спорт за всички" 1 082
ОУ “Хан Аспарух”, в т.ч.: 1 010 486 0 0
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 991 148
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 14 691
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 3 645
Дейност 713 "Спорт за всички" 1 002
ОУ “Йордан Йовков”, в т.ч.: 697 186 0 0
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 22 994
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 558 141
Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за
професионална подготовка"

107 625
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 6 837
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 357
Дейност 713 "Спорт за всички" 1 232
ОУ “Н. Й. Вапцаров”, в т.ч.: 600 314 0 0
Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 42 810
Дейност 322 "Неспециализирани училища, без
професионални гимназии" 544 704
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 10 686



Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 1 620
Дейност 713 "Спорт за всички" 494
СУ “ Г. С. Раковски”, в т.ч.: 714 197 0 320
Дейност 324 "Спортни училища" 701 542 320
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 6 414
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 5 716
Дейност 713 "Спорт за всички" 525
Професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Георги Павлов", в т.ч.:

920 273
Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за
професионална подготовка"

914 701
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 5 200
Дейност 713 "Спорт за всички" 372
Професионална гимназия по аграрно стопанство, в т.ч.: 1 166 600
Дейност 326 "Профес. гимназии и паралелки за проф.
подготовка" 1 153 539
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 7 048
Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 4 491
Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 907
Дейност 713 "Спорт за всички" 615
“Ученическо общежитие”, в т.ч.: 345 688 0 9 240
Дейност 332 "Общежития" 299 678 0
Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 46 010 9 240
“Общински младежки център”, в т.ч.: 0 378 185 0
Дейност 389 "Други дейности по образованието" 358 185
Дейност 898 “Др. дейности по икономиката“ 20 000
“Регионален исторически музей”, в т.ч.: 743 622 0 11 405
Дейност 739 "Музеи, художествени галерии, паметници на
културата и етнографски комплекси с национален и
регионален характер" 743 622 11 405
ОБП “Устойчиви дейности и проекти”, в т.ч.: 0 1 791 060 0
Дейност 622 "Озеленяване" 1 791 060
РБ “Дора Габе”, в т.ч.: 503 454 0 6 683
Дейност 751 "Библиотеки с национален и регионален
характер" 503 454 6 683
“Художествена галерия”, в т.ч.: 353 839 0 7 557
Дейност 739 "Музеи, художествени галерии, паметници на
културата и етнографски комплекси с национален и
регионален характер" 353 839 7 557
ОП “Спортни имоти”, в т.ч.: 0 435 248 0
Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" 435 248
ОП “Паркинги и пазари”, в т.ч.: 0 586 040 0
Дейност 866 "Общински пазари и тържища" 219 418
Дейност 898 "Др. дейности по икономиката"-Синя зона 366 622
ОП “Обреден дом”, в т.ч.: 0 434 200 0



Дейност 745 "Обредни домове и зали" 434 200
ОП "Център за защита на природата и животните", в
т.ч.: 0 367 658 0
Дейност 746 "Зоопарк" 264688
Дейност 878 "Приюти за безстопанствени животни" 102 970
ОП "Комуналстрой", в т.ч.: 0 519 623 0

Дейност 619 "Др. дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие" 459 623

Дейност 623 "Чистота" 60 000



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Програма за управление на Община град Добрич за срока на мандата.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и във връзка с чл.
44, ал. 5 от ЗМСМА, приема Програма за управление на Община град Добрич за срока
на мандат 2019 – 2023 г.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 9.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение № 1

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 2019 г. - 2023 г.

Основни принципи на работа през управленския мандат:
1. Върховенство на закона.
2. Етичност и диалог с гражданите.
3. Използване на всички възможности, в които Община град Добрич е допустим

бенефициент, за кандидатстване и получаване на финансова подкрепа  със
средства от ЕСИФ и национално финансиране.

4. Отчетност, откритост и прозрачност при управлението и разпореждането с
публични ресурси.

Основни приоритети:
Добрич – подреден град;
Добрич – добро място за отглеждане и образование на децата;
Добрич – привлекателен за бизнес и инвестиции;
Добрич – с добри здравни и социални услуги;
Добрич – културен и фестивален център;
Добрич – с отлични възможности за спорт и активен начин на живот;
Добрич – насърчаващ активното гражданско участие.

Поставените цели ще постигнем посредством:

 Разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства;
 Ефективно управление на общинската собственост;
 Стимулиране на доброто управление на общинските предприятия и търговски

дружества;
 Повишаване компетентността и капацитета на общинската администрация;
 Активно партньорство с гражданите.

Добрич – подреден град

Развитие и модернизация на инфраструктурата с цел повишаване на
привлекателността на общината за живеене и инвестиции

 Устройствено планиране на територията, чрез създаване на нови и изменение на
съществуващи Подробни устройствени планове, в полза на гражданите и бизнеса.

Срок: постоянен

 Цялостна реконструкция на пазара и прилежащите зони.
Срок: 2021 г.

 Нова визия на пешеходната зона в центъра и прилежащите зони. Осигуряване на
благоприятна и безопасна архитектурна среда.
Срок: 2023 г.



 Подобряване на инженерната и комуникационна инфраструктури, и благоустройство
на жилищните квартали, чрез:
 Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в зони за въздействие с
преобладаващ социален характер и преобладаващ икономически характер;
Срок: постоянен
 Приключване на започнатите обекти по проект „Реконструкция и благоустрояване
на градската среда в Добрич“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
Срок: 2021 г.
 Изграждане на зони за паркиране;
Срок: постоянен
 Изграждане на нови кръгови кръстовища, за облекчаване автомобилния трафик;
Срок: постоянен
 Подмяна на обикновените светофарни секции със светодиодни;
Срок: 2023 г.
 Разширяване на зоната за видеонаблюдение;
Срок: постоянен
 Ремонт и дооборудване на съществуващите детски площадки. Изграждане на нови
детски площадки, включително комбинирани. Сертифициране на всички детски
площадки;
Срок: постоянен
 Облагородяване на зелени пространства. Изграждане на мини паркове;
Срок: постоянен
 Реализация на дейности по благоустрояване на жилищните квартали, включително
чрез „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти -
общинска собственост, с участие на местното население 2019 - 2023 г.“;
Срок: постоянен

 Жилищен блок „Добрич“ - довършителни строително-монтажни работи за
завършване на обекта;
Срок: 2022 г.
 Ремонт на обществено значими сгради;
Срок: постоянен
 Реконструкция на „Дървения град“ в Градски парк „Свети Георги“;
Срок: 2021 г.
 Рехабилитация и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа:
 Приключване на дейностите по ЛОТ 1 по проект: „Интегриран проект за
подобряване на водния сектор на град Добрич – фаза I“. Подменя се амортизираната
канализационна и водопроводна мрежа, изграждат се нови ревизионни шахти,
монтират се нови помпи и се реконструират съществуващите помпени станции. С
реализиране на тази част от проекта се цели да се подобри съществуващата система за
управление на питейните и отпадните води на територията на Добрич. Обхвата на
оставащите дейности е:



 Реконструкция и рехабилитация на 6,46 км главни колектори I, I-B, IV, V, VI от
канализационната мрежа на град Добрич. Тези дейности обхващат части от бул.
„Русия“, бул. „Двайсет и пети септември“, ул. „Поп Богомил“, улица „Калиакра“, улица
„Климент Охридски“, ул. „Велико Търново“, улица „Кап. Димитър Списаревски“,
улица „Вида Димитрова“, Северен парк, улица „Александър Друмев Сивков“, ул.
„Хаджи Димитър“. Реконструкция на канализационни помпени станции: „Иглика,
„Югоизток“ и „Свежест“;
 Рехабилитация на 4,33 км съпътстваща водопроводна мрежа в участъците, където се
извършва реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа. Тази дейност
обхваща улиците: „Люлебургас“, „Александър Кръстев“, „Иларион Макариополски“,
„Карвуна“, „Кап. Димитър Списаревски“, „Климент Охридски“, „Велико Търново“,
„Вида Димитрова“ и бул. „Русия“;

Срок: 2020 г.
 Реализиране на проект: Битова канализация в кв. Рилци - етап 1. Подмяна на
водопровод в квартала;
Срок: 2021 г.
 Подмяна на част от водопровод в Лозята;
Срок: 2021 г.
 Изграждане на канализация в райните, където все още няма.
Срок: постоянен
 Изготвяне на нов инвестиционен проект за реконструкция на корекцията на река
Добричка и нейните притоци, преминаваща през територията на града. Чрез проекта ще
се търси нова визия (нов напречен профил) на съществуващата корекция, така че
същата да отговаря на всички действащи нормативи към момента, съобразен със
приетите ПУРН и ПУРБ от МОСВ;
Срок: 2023 г.
 Създаване на Зелен кадастър и План за развитие на зелената система;
Срок: 2023 г.
 Поетапна санитарна резитба на дърветата на територията на целият град -
Аварийният метод, по който се работи от години насам е нерентабилен, разпокъсан и
няма визуален ефект. Систематизираните резитби ще доведат до цялостното
осигуряване на безопасност и правилно развитие на дърветата;
Срок: постоянен
 Повишаване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения на територията на
града, чрез:
 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 Енергийно обновяване на общински сгради (сгради на образователната, социалната
и културната инфраструктура), чрез прилагане на интегриран пакет от мерки за
енергийна ефективност и монтиране на соларни инсталации за БГВ.
Срок: постоянен

 Обновяване на системата за улично осветление на град Добрич:
 Поетапна подмяна на съществуващие осветителни тела с енергоефективни такива,
чрез ЕСКО договор;
 Кандидатсване с проектно предложение за „Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“



по  Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“,
която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021 г.
 Проектиране и изграждане на ново улично осветление (допълване и разширяване на
системата за улично осветление на град Добрич).
 Ежегодно аварийно възстановяване и поддържане на системата за улично
осветление на град Добрич.
Срок: постоянен

 Актуализация и изпълнение на:
 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновями
източници и биогорива на Община град Добрич 2020-2024;
 Общинска енергийна програма 2020-2024;
 План за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич – 2020-2030.

Повишаване на качеството на живот, чрез опазването на околната среда и природните
ресурси:
 Осигуряване на чистотата на територията на Община град Добрич;
 Изграждане на втора клетка за депониране на отпадъци;
 Търсене на възможности за финансиране на проекта за  рекултивация на старото
депо за битови отпадъци на град Добрич при с. Богдан;
 Търсене на възможността за внедряване на електробуси, което ще доведе до
намаляване на вредните емисии от отработените газове, изпускани от старите и
амортизирани микробуси/ автобуси.
Срок: постоянен
 Допълнителен ресурс за общинския приют за безстопанствени кучета, с цел
справянето с проблема за овладяването на популацията на бездомните кучета, както и
ще се търсят варианти за решаването на проблема с популацията на бездомните котки
чрез хуманно отношение.
Срок: постоянен

Добрич – добро място за отглеждане и образование на децата
Устойчивост в осигуряването на достъпно, модерно и качествено образование и
гарантиране на равен достъп до качествени образователни услуги

 Продължаване модернизацията и осъвременяването на образователната
инфраструктура със целеви средства или със средства по Програмата за капиталови
разходи на Община град Добрич;
Срок: постоянен

 Финализиране на проект Реконструкция и обновяване на образователна
инфраструктура в Добрич- I- срок 2020г.

 Осигуряване на безопасна транспортна инфраструктура около детски градини и
училища;
Срок: постоянен
 Подобряване на пропускателния режим в общинските образователни институции;
Срок: постоянен
 Създаване на пилотни групи в детските градини с обучение по метода Монтесори;
Срок: 2021 г.



 Реализация на програми, проекти и инициативи за професионално ориентиране и
кариерно развитие на учениците;
Срок: постоянен
 Подкрепа на професионалното образование, ориентирано към изискванията на
пазара на труда и възможностите за реализация на младите хора;
Срок: постоянен
 Поетапно преминаване към едносменен режим на обучение;
Срок: съобразен с насоките от МОН
 Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по
обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на
децата и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;
Срок: постоянен
 Прилагане на мерките от Закона за предучилищното и училищното образование по
отношение на родители, които отказват да запишат или не осигуряват присъствие на
децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование в
съответната образователна институция;
Срок: постоянен
 Осигуряване на условия за провеждане на качествено обучение по безопасност на
движението;
Срок: постоянен
 Осъществяване на превенция на рисковете сред децата и учениците включително от
бедствия и извънредни ситуации чрез реализиране на различни инициативи;
Срок: постоянен
 Насърчаване на учениците с постижения в областта на образованието, културата и
спорта чрез осъществяване на закрила с еднократно подпомагане и стипендии;
Срок: постоянен
 Подпомагане развитието на ученическия и масовия спорт чрез организиране на
спортни прояви и реализиране на проекти;
Срок: постоянен
 Съдействие за личностно развитие на младите хора чрез създаване и реализиране на
План за младежта.
Срок: ежегоден

Добрич – привлекателен за бизнес и инвестиции
Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основана на
прозрачно управление и ясни правила.

Подобряване състоянието на инфраструктурата в индустриалните зони.
Срок: 2023 г.
Работа за изграждането на интермодален транспортен терминал, който ще разшири
конкурентните предимства на Добрич като място за инвестиции с непосредствената близост
до железопътен, въздушен и воден транспорт.
Срок: 2023 г.
Търсене на възможности за привличане на инвеститори и осигуряване на необходимите
условия за развитие на бизнеса.
Срок: постоянен
Осигуряване на приоритетна грижа, бързи и качествени административни услуги за
инвеститорите, при реализирането на плановете им за нови предприятия и откриване на
работни места.
Срок: постоянен



Съдействие на фирмите от Добрич за осъществяване на допълнителни контакти с
партньори и клиенти чрез сътрудничество с търговско-икономическите представителства
на други страни в България.
Срок: постоянен
Гарантиране на ускорени процедури и съкратени срокове за предоставяне на услуги на
бизнеса.
Срок: постоянен
Продължаване на политиката за равни условия за всички фирми при участието им в
обществени поръчки в общината;
Срок: постоянен
Разработване и прилагане на Общински план за развитие и ИПГВР за периода 2021-2027
г., в който ще бъдат заложени по – високи изисквания за гражданско участие в процеса на
стратегическо планиране и изпълнение.
Срок: 2020 г.

Добрич – с добри здравни и социални услуги
Осигуряване на устойчивост в развитието на предлаганите в Община град Добрич
социални услуги.

Извършване на ситуационен анализ на социалните услуги в Община Добрич 2016 –
2020 г.;
Срок: 2020 г.
Планиране обхвата и вида социални услуги на територията на общината на база
ситуационния анализ;
Срок: 2020 г.
Разработване на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община град
Добрич 2020 – 2024 г.;
Срок: 2020 г.
Продължаване дейността и подобряване качеството на грижа в съществуващите
социални услуги в Община град Добрич;
Срок: постоянен
Подобряване на материално-техническата база на социалните услуги;
Срок: постоянен
Изпълнение на Проект „Приеми ме 2015” по ОП РЧР чрез предоставяне на услугата
„Приемна грижа”;
Срок:2020 г.
 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 рано детско развитие”;
Срок: 2020 г.
 Подкрепа 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“;
Срок: 2020 г.
 Изпълняване на дейностите по предоставяне на Механизма за лична помощ;
Срок: постоянен



 Подкрепа и съдействие на уязвими групи – осигуряване на достъп до услуги за
бездомните;
Срок: постоянен
 Участие в програми, осигуряващи работни места за лица с увреждания;
Срок: постоянен
 Развиване на устойчиви партньорства в областта на социалните дейности;
Срок: постоянен
 Подобряване състоянието на материално-техническата база на клубовете на
пенсионера и подкрепа инициативите на лицата от третата възраст за по-добър и
достоен живот;
Срок: постоянен
 Изпълнение на Проект „Подкрепа в дома“ по ОП РЧР чрез предоставяне на услугата
„патронажна грижа“;
Срок:2020 г.
 Търсене на нови възможности по оперативни програми за продължаване на
социалната услуга „Обществена трапезария”;
Срок:2021 г.
 Стартиране на нова социална услуга Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21
години, финансирана по ОП РЧР;
Срок:2020 г.
 Изпълнение на проект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и
семейства“ и разкриване на нова социална услуга с капацитет за 15 души;
Срок: 2021 г.
 Оптимизиране качеството на грижа в съществуващите социални услуги чрез
разширяване спектъра на предоставяните услуги в дневните центрове и ЦНСТ;
Срок: постоянен

Осигуряване на модерно, достъпно и качествено здравеопазване на жителите на
община Добрич чрез:
Подкрепа на иновациите и развитието на здравни заведения в Добрич с оглед
предоставянето на качествени медицински услуги за гражданите;
Срок: постоянен
Логистична подкрепа за подготовка на проекти за европейско финансиране за
реновиране на материално-техническата база;
Срок: постоянен
Осигуряване на общински жилища за медицински специалисти с цел привличането
им;
Срок: постоянен
Устойчивост и развитие на финансовото подпомагане на семейства и двойки с
репродуктивни проблеми.
Срок: постоянен

Предоставяне на качествено детско и училищно здравеопазване
Реализиране на програми в детското и училищното здравеопазване за превенция на
рисково поведение и промоция на здравето;
Срок:постоянен
Работа по превенция на насилието сред подрастващите чрез дейността на МКБППМН;
Срок: постоянен



Актуализиране и реализиране на Общинската стратегия за превенция на зависимости
и Плана за действие 2020 – 2024;
Срок: 2020 г.
 Разширяване на училищно базирани програми за превенция на употреба на
наркотични вещества;
Срок: постоянен
Продължаване дейността на Първичен здравен център с медицинска практика и
услуги на здравните медиатори;
Срок:постоянен
Подкрепа на неправителствения сектор, пациентски организации и др. при
реализиране на здравни програми, проекти и инициативи;
Срок: ежегоден
Изготвяне и реализиране на Общинска програма за закрила на детето;
Срок: 2020 г.
Надграждане и развитие на общинската кампания „Бъди здрав!“
Срок:постоянен
Изграждане на комбинирани детски площадки, където децата с различни заболявания,
които не могат да се движат без инвалидна количка, да се забавляват и общуват с
връстниците си;
Срок:постоянен
Осигуряване на устойчивост в отглеждането и възпитанието на децата в общинските
детски ясли;
Срок:постоянен
Създаване на пилотни групи в детските ясли, в които да започне обучение на децата
по метода Монтесори;
Срок: 2020 г.
Подобряване на пропускателния режим в общинските детски ясли;
Срок: постоянен
Реновиране на материално-техническата база на детските ясли;
Срок: постоянен
Осигуряване на устойчивост в здравословното хранене на децата в детските заведения
и Детска млечна кухня;
Срок: постоянен
Организиране дейността на здравни кабинети в училища и детски градини;
Срок: постоянен
Обучение и супервизия на персонала в общинските детски заведения и социални
услуги.
Срок: постоянен

Добрич – културен и фестивален център
Съхраняване и социализиране на културното наследство. Грижа за културната
инфраструктура

 Изграждане на експозиция в къща музей „А. Будевска“;
Срок: 2021 г.
 Създаване и съгласуване на План за опазване и управление на Военно гробище
музей;
Срок:2023 г.



 Осигуряване на целеви средства за консервационно-реставрационни или  ремонтни
дейности на недвижими културни ценности, стопанисвани от Община град Добрич или
от културни институти в града;
Срок: постоянен
Подпомагане съхраняването и популяризирането на нематериалното културно
наследство;
Срок: 2020 г.
Стимулиране участието на местната общност в процесите на управление и вземане на
решения за опазването и социализирането на културното наследство на Община град
Добрич чрез обществения съвет по култура, професионални и обществени дискусии,
доброволчески акции и информационни кампании;
Срок: постоянен
Изграждане на Парк на миниатюрите „Малка Добруджа“;
Срок: 2021 г.
Решаване на проблемите с базата на хор „Добруджански звуци“ и на Детски хор
„Маестро Захари Медникаров“;
Срок: 2020 г.
 Реновиране и модернизация на Концертна зала „Добрич“ и на Огледална зала „Нели
Божкова“;
Срок: 2021 г.
Изграждане на Туристически и информационен център.
Срок: 2023 г.

Развитие на културния календар
Запазване и развитие на основните принципи, на добрите практики и на  утвърдените
формати в Културния календар на Община град Добрич;
Срок: постоянен
Обогатяване на културния календар с нови събития и/или форми /Алея на книгата,
Библиотека на открито и др./;
Срок: постоянен
Подобряване информационното осигуряване на Културния календар чрез социални
медии и мобилни приложения;
Срок: 2021 г.
Разширяване участието на местната общност в създаването и реализирането на
Културния календар на Община град Добрич;
Срок: постоянен
Създаване на общински фонд за дофинансиране на прояви от Културния календар на
Община град Добрич.
Срок:2020 г.

Работа с младите хора
Подпомагане развитието на млади добрички творци и изпълнители;
Срок:постоянен
Разширяване на връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвместни
инициативи и образователни програми;
Срок:постоянен
Подкрепа на младежки инициативи.
Срок: постоянен



Разширяване на културния обмен
Запазване, надграждане и развитие на утвърдените конкурсни и фестивални форми и
на приемаща сцена Добрич;
Срок:постоянен
Подпомагане мобилността на добрички творци, състави и индивидуални артисти;
Срок: постоянен
Разширяване обмена на културен продукт чрез представяне на гостуващи прояви в
Добрич.
Срок:постоянен

Добрич – с възможности за спорт и активен начин на живот

Популяризиране календара на спортни събития в общината;
Срок: постоянен
Обособяване и оборудване на зони за стрийт фитнес и ремонт;
Срок:2020 г.
Продължаване ремонтите на спортните бази в града и спортните игрища;
Срок: постоянен
Продължаване на дейностите по ремонта на Спортна зала „Добротица“ – изграждане на
достъпна среда за хора с увреждания, подмяна на осветлението, ремонт на съблекални;
Срок: 2022 г.
Търсене на възможност за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Хан Аспарух“.
Срок:2023 г.

Добрич – насърчаващ активното гражданско участие

Определяне на общински съветници, които да отговарят за всеки един от кварталите на
града;
Срок: 2020 г.
Организиране на редовни допитвания за мнението на гражданите по актуални проблеми
на общината;
Срок: постоянен
Подобряване начина на провеждане на обществени обсъждания;
Срок: 2020 г.
 Създаване на нови и оптимизиране дейността на съществуващите обществени съвети;
Срок:постоянен
 Увеличаване финансирането на Програмата за малки проекти, което да даде възможност
на повече неправителствени организации да реализират свои проекти, касаещи общността;
Срок: 2020 г.
 Създаване на местен стратегически съвет с участие на местния бизнес с цел генериране
на полезни идеи за развитието на града;
Срок: 2020 г.
 Активна работа с граждански организации и инициативни граждански групи при
решаване на обществено значими проблеми.
 Срок: постоянен



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 5:

Общинският съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 2 от Закона за
публичните финанси:

1. Приема Програмата за капиталовите разходи и средствата по §10–30 на
Община град Добрич за 2020 г., съгласно Приложение № 1 и Разшифровка на
капиталовите разходи, финансирани през 2020 г. от приходи по §40-00 (Постъпления от
продажба на общински нефинансови активи) - Приложение № 2.

2. Програмата за капиталовите разходи и средствата по §10–30 на Община град
Добрич за 2020 г. да се отрази в разходната част на бюджета на Община град Добрич по
функции, дейности и параграфи.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 33; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение № 1

Програма за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г.

№ ОБЕКТ Годишна
задача

І. Собствени  бюджетни  средства 3 641 611

1 Строително монтажни работи на Клетка 2 на Регионално депо
Стожер 2 963 116

2 Училища 135 926
2.1 ОУ "Христо Ботев" 9 000

2.1.1 Компютърна техника 3 000
2.1.2 Придобиване на стопански инвентар - обзавеждане на кабинет 6 000
2.2 ОУ "Хан Аспарух" 2 000

2.2.1 Закупуване на мултимедия 2 000
2.3 ПМГ "Иван Вазов" 124 926

2.3.1 Основен ремонт на физкултурен салон 124 926
3 Дирекция "Хуманитарни дейности" 353 268

3.1 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 111 400

3.1.1 Придобиване на компютри и хардуер; мултимедия  Център за
обществена подкрепа 4 000

3.1.2 СМР на  огради ЦНСТ, Център за обществена подкрепа,
Преходно жилище 40 000

3.1.3 СМР  Комплекс за социални услуги 20 000
3.1.4 Кухненско обзавеждане за Преходно жилище 2 000
3.1.5 Подмяна на водогрейни бойлери с газови в Дом за стари хора 20 000
3.1.6 Придобиване на конвектомат в Дом за стари хора 13 000
3.1.7 Придобиване на обръщателен тиган в Дом за стари хора 8 000

3.1.8 Придобиване на компютри и хардуер в Център за социална
рехабилитация и интеграция 2 400

3.1.9 Придобиване на компютри и хардуер в Дневен център за деца с
увреждания 2 000

3.2 Функция "Здравеопазване" 51 500

3.2.1 Проектиране на вертикална планировка на дворни пространства
на 6 сгради на Детски ясли (ДЯ) 6 000

3.2.2 Ремонт газова инсталация ДЯ №6 4 200
3.2.3 Професионален кухненски робот за Детска млечна кухня 3 200

3.2.4 Професионална готварска печка  2 бр.  ДЯ №4 втора сграда и
ДЯ №5 основна сграда 7 200

3.2.5 Климатик 4 бр.: 2 бр. ДЯ №4 филиал 1 и филиал 2; ДЯ №5 втора
сграда; ДЯ №6 основна сграда 4 800

3.2.6 Кухненско обзавеждане за ДЯ №5 втора сграда 3 500
3.2.7 Кухненско и готварско оборудване за ДЯ №5 13 200



3.2.8 Доставка и монтаж на секции и легла за ДЯ №6 за двете сгради 8 200
3.2.9 Доставка на сушилня за ДЯ №4 основна сграда 1 200
3.3 Функция "Култура" 2 400

3.3.1 Компютърна техника 2 400
3.4 Детски градини 187 968

3.4.1 Проектиране на вертикална планировка на дворни пространства
на 17 сгради на детски градини (ДГ) 19 718

3.4.2 Строително монтажни работи по ограда на ДГ №9 4 800
3.4.3 Строително монтажни работи по ограда на ДГ №12 17 000

3.4.4 Обследване и изготвяне на инвестиционен проект за основен
ремонт на ДГ №17 32 000

3.4.5 Строително монтажни работи по ограда на ДГ №24 40 000
3.4.6 Строително монтажни работи по ограда на ДГ №25 20 000
3.4.7 Строително монтажни работи по ограда на ДГ №23 30 000
3.4.8 Строително монтажни работи по ограда на ДГ №32 17 000
3.4.9 Основен ремонт на газова инсталация на ДГ №20 6 000
3.4.10 Закупуване на стерилизатор за ДГ №7 1 450

4 Компютърна техника - общинска администрация 15 000
5 Програмни продукти - общинска администрация 12 643
6 Регионална библиотека "Дора Габе" 11 462

6.1 Програмни продукти (библиотечен софтуер) 8 462
6.2 Компютърна техника 3 000
7 Регионален исторически музей - Добрич 9 800

7.1
Реконструкция по автентични данни и адаптация за
творчески дейности на къща - музей "Адриана Будевска"
(преходен) 2 800

7.1.1 Строителен надзор 1 800
7.1.2 Авторски надзор 1 000
7.2 Компютърна техника 1 000
7.3 Доставка и монтаж на газов котел 6 000
8 Закупуване на валяк за ОП "Комуналстрой" 12 000

9 Упражняване на строителен и авторски надзор за обект -
жилищен блок "Добрич" 8 000

10
Упражняване на строителен и авторски надзор за обект:
Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-
ви етап 60 000

11

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия
върху обекти – общинска собственост, с участие на местното
население, 2016 – 2019 г. (средства от местното население -
преходен) 8 996

12 Компютърна техника за "Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни" 6 000

13 Основен ремонт на водоплътен тротоар и хидроизолация на
стени и под в приземни помещения  на  ЕГ "Гео Милев" 45 400



II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2020 г. 899 214
1 Гробищен парк 135 734

1.1 Разширение на Гробищен парк - закупуване на земя 22 260
1.2 Изграждане на ограда 10 000
1.3 Изграждане на алеи (преходен) 103 474

2 Изграждане на детска площадка в района между ул. "Боряна" и
ул. "Трапезица" (преходен) 9 000

3 Преасфалтиране на ул. "Момин проход" в участъка от ул.
"Александър Батенберг" до ул. "Владая" (преходен) 45 000

4 Център за защита на природата и животните 5 100
4.1 Парково осветление (преходен) 3 000
4.2 Бариера (преходен) 2 100
5 Закупуване на климатик за ОП "Паркинги и пазари"  (преходен) 2 400

6
Изграждане на подпорна стена и ограда между УПИ I, публична
общинска собственост "За спортна площадка" и УПИ V в кв.
810 на ЦГЧ на Община град Добрич (преходен) 9 000

7 Закупуване на товарен автомобил за ОБП "Устойчиви дейности
и проекти" (преходен) 70 000

8
Програма за реализация на благоустройствени мероприятия
върху обекти – общинска собственост, с участие на местното
население, 2016 – 2019 г. (преходен) 20 994

9
Програма за реализация на благоустройствени мероприятия
върху обекти – общинска собственост, с участие на местното
население, 2019 – 2023 г. 100 000

10 СМР по реконструкция и обновяване на образователната
инфраструктура на сградата на ОУ "Христо Ботев" 52 696

11 Пожароизвестителна система за СК "Добротица" 45 000

12 Доставка и монтаж на стенен газов котел за пенсионерски клуб
"Димят" 2 280

13 Реконструкция на улична канализация по ул. "Брацигово", до р.
Добричка 34 000

14 Автоматична станция за контрол на атмосферния въздух 10 000
15 Изработване на ПУР за "Гаази баба" 57 600

16 Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект:
Изграждане на „Парк на миниатюрите „Малката Добруджа“ 104 400

17 Изработване на инвестиционен проект - "Централен пазар" 120 000
18 Закупуване на помпи за отоплителна инсталация на Корпус 3 6 010
19 Строително монтажни работи по ограда на ДГ №7 40 000
20 Строително монтажни работи по ограда на ДГ №26 30 000

III. Средства от краткосрочен дълг 624 749
1 Строително монтажни работи - жилищен блок "Добрич" 600 000
2 Изграждане на детска площадка по ул. "Екзарх Антим I" 24 749



IV. Средства от дългосрочен  дълг 139 000

1 Основен ремонт покрив и отводнителна система ДГ №18 "Дора
Габе (преходен) 139 000
V. Проекти 48 466 474

1 Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град
Добрич - фаза I (преходен) 39 365 970

2
Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния
регион Меджидия - Добрич, INTERREG V-А ROBG
39246/04.04.2018 (преходен) 2 578 916

3 Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в
град Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0003 (преходен) 48 363

4 Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура
в Добрич - I, рег. №BG16RFOP001-1.011-0005 (преходен) 2 317 736

5 Реконструкция и благоустрояване на градска среда в град
Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0006 (преходен) 4 152 289

6 Развитие на общински информационен център - Добрич 3 200
VI. Средства по §10-30 2 169 800

1 Поддържане на уличната мрежа 1 854 600
2 Доставка и монтаж на дограма на ДГ №12 30 000
3 Доставка и монтаж на дограма на ДГ №10 12 000
4 Доставка и монтаж на дограма на ДГ №20 6 000
5 Доставка и монтаж на дограма на ДГ №7 10 000
6 Доставка и монтаж на дограма на ДГ №24 24 700
7 Доставка и монтаж на дограма на ДГ №32 24 500
8 Доставка и монтаж на дограма на ДГ №23 26 000
9 Смяна дограма на Дом за стари хора 25 000

10 Доставка и монтаж ПВЦ дограма ДЯ №4;ДЯ№ 5 втора сграда и
ДЯ №6 втора сграда 32 000

11 СМР на покрив на ДЯ №4 и на покрив ,сграда и двор ДЯ №5 32 000
12 Доставка и монтаж на дограма на ГРОН 19 000

13 Ремонт на покрива на сградата на детски хор "Захари
Медникаров" 33 000

14 Ремонт на покриви 41 000
ОБЩО: 55 940 848



Приложение № 2

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2020 Г.
ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови

активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси

No Наименование и местонахождение на обектите
Годишна
задача за

2020 г.

Източник на
финансиране

§40-00
Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи, (планирани по бюджета на общината за 2020 г.) 3 050 000 3 050 000
Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на
общината за 2020 г.) 300 000 300 000
Преходен остатък от 2019 г. 0 0
Общо: 2 750 000 2 750 000
Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и
техническа инфраструктура 1 580 400 1 580 400
Планирано финансиране на капиталови разходи: 206 200 206 200
Планирано погасяване на ползвани заеми  за финансиране на
проекти на социалната и техническата инфраструктура 963 400 963 400
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни

материални активи 206 200 206 200
СМР по направа на водоплътен тротоар и хидроизолация на
стени и под в приземни помещения  на  ЕГ "Гео Милев" 45 400 45 400
Строително монтажни работи по ограда на ДГ №9 4 800 4 800
Строително монтажни работи по ограда на ДГ №12 17 000 17 000
Обследване и изготвяне на инвестиционен проект за основен
ремонт на ДГ №17 32 000 32 000
Строително монтажни работи по ограда на ДГ №24 40 000 40 000
Строително монтажни работи по ограда на ДГ №25 20 000 20 000
Строително монтажни работи по ограда на ДГ №23 30 000 30 000
Строително монтажни работи по ограда на ДГ №32 17 000 17 000
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални
активи 0 0
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на
проекти на социалната и техническа инфраструктура, в
т.ч. за проекти 963 400 963 400

§83-22 „Погашения по дълг. Заеми от банки в страната“ –
„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в
град Добрич - фаза I“ 963 400 963 400



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 6:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, одобрява общата численост и
структурата на общинска администрация, съгласно Приложение № 1.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно
закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 35; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



КМЕТ

ЗАМ.-КМЕТ

„УСТРОЙСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА“

ЗАМ.-КМЕТ
„ФИНАНСИ И
ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ“

ЗАМ.-КМЕТ
„ИКОНОМИЧЕСКО

РАЗВИТИЕ И
ЕВРОПЕЙСКИ

ФОНДОВЕ“

ЗАМ.-КМЕТ

„ХУМАНИТАРНИ
ДЕЙНОСТИ“

СЕКРЕТАР

ДИРЕКЦИЯ
„АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО
И ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ“ДИРЕКЦИЯ

„БЮДЖЕТ
И

ФИНАНСИ“
ОТДЕЛ

„КАНЦЕЛАРИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ“

ДИРЕКЦИЯ
„ХУМАНИТАРНИ

ДЕЙНОСТИ”

ДИРЕКЦИЯ
„ИКОНОМИЧЕСКО

РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИ
ФОНДОВЕ И ОБЩЕСТВЕНИ

ПОРЪЧКИ“

ГЛАВЕН
АРХИТЕКТ

ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА
РЕГИСТРАЦИЯ И
ОБСЛУЖВАНЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО”

ДИРЕКЦИЯ
„УСТРОЙСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА И

СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ”
ДИРЕКЦИЯ

„МЕСТНИ
ДАНЪЦИ И

ТАКСИ“

ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН
ОДИТ“

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: 160 ЩАТНИ БРОЙКИ

ДИРЕКЦИЯ
„ИНФРАСТРУКТУРА

И
ОКОЛНА СРЕДА”

ОТДЕЛ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019 –
2023 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 7:

(Изм. с решение № 5-1 от 28.02.2020 г. в частта на раздел IV, т. 3 от Приложение № 1)

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, приема Стратегия за  управление
на общинската собственост за мандат 2019 – 2023 година, съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 23; „ПРОТИВ“ - 4; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение № 1

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

С Т Р А Т Е Г И Я

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С

ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА

МАНДАТ 2019 – 2023 г.



I. ВЪВЕДЕНИЕ
Стратегията за управление на общинската собственост на Община град Добрич

за периода 2019- 2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.8 от
Закона за общинската собственост. С нея за срока на мандата се определя политиката за
развитие на общинската собственост, управлението ù, придобиването на общинска
собственост, разпореждането с част от нея, както и стопанската дейност на общината.
Изведени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост, очертани са основните
характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем
или да бъдат предмет на разпореждане. Разработването на настоящата стратегия е
продиктувано не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за
усъвършенстване на плановата дейност на общинския съвет и общинската
администрация, като основа за:

 разработване на годишните програми за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост

 перманентно отчитане на настъпилите промени в сравнение с предишни
планови периоди

 отчитане на новите приоритети на общинското развитие, при
разработването на проектите за годишните бюджети на общината.

 ефективно и рационално управление на общинската собственост в
интерес на гражданите на общината.

Общинската собственост е материална основа на местното самоуправление.
Ефективното, планирано и в интерес на населението на общината управление е
предпоставка за успешното реализиране политиката на общината във всички сфери.

Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за
общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските
дейности. Предначертаните предварително цели и приоритети, оповестените намерения
на общината при управлението и разпореждането с общинско имущество ще внесе
прозрачност, последователност и ред, ще намали възможностите и съмненията за
субективизъм и корупция.

Под „управление на общинската собственост” се разбира процес, включващ
систематични и координирани дейности и практики, чрез които Община град Добрич
оперира със собствеността си, управлява разумно рисковете, разходите и приходите от
собствеността. Процесът включва придобиване, използване поддържане, опазване и
разпореждане със собствеността и е насочен към постигане на целите, които Общински
съвет град Добрич и общинска администрация са си поставили в стратегическите
документи на управлението.

II. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА
1. Нормативна основа на общинската собственост

Съгласно чл.136, ал.3 и чл.140 от Конституцията общината е юридическо лице и
има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност.

Общината може да притежава имущество в съсобственост с държавата,
юридически или физически лица (чл.30, ал.1 от ЗС)

Правото на собственост на общината ù осигурява възможността да съставя
самостоятелен бюджет, в който важно перо са приходите от управление на общинското
имущество, както и възможността да извършва стопанска дейност.

Обхватът и начинът на придобиване на правото на собственост на общината се
определят със Закон (чл.51, ал.1 от ЗМСМА). Към специален закон за общинската



собственост препраща и чл.7 от ЗС, съгласно който режимът на обектите на държавната
и общинската собственост се определя с отделни закони.

Общински съвет- град Добрич е приел досега всички изискващи се от ЗОС
подзаконови нормативни актове: Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, 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, Наредба за упражняване на правата
върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества
по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел и др.. Актовете на Общинския съвет се актуализират в съответствие с
измененията в законодателството и в съответствие с целите, залегнали в други
стратегически документи, приети от Общинския съвет.

Общинската собственост е публична и частна.
Имотите публична общинска собственост се групират в три групи:

1. имотите и вещите, определени със закон;
2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното

самоуправление и местната администрация;
3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени

потребности от местно значение, определени от Общинския съвет.
Имотите и вещите - публична общинска собственост, земите от общинския

поземлен фонд и горските територии не могат да се придобиват по давност, да се
отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица

Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички други общински имоти и вещи, включително
и плодовете и приходите от имотите и вещите- публична общинска собственост,
представляват частна общинска собственост.

Възможна е  промяна на правния режим на общинската собственост чрез
преобразуването ù от обект - публична общинска собственост в обект - частна
общинска собственост и обратно.

Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да
задоволяват обществени потребности след решение на Общинския съвет се обявяват за
частна общинска собственост.

Имотите публична и частна общинска собственост подлежат на актуване.
За временни постройки, обществени паркинги, зелени площи, местни пътища,

улици, площади и други линейни обекти на техническата инфраструктура, които са
публична общинска собственост актове не се съставят.

След съставянето на всеки акт за общинска собственост, данните и
обстоятелствата, констатирани в него, се вписват в зависимост от характера на
собствеността в главния регистър за публичната общинска собственост или в главния
регистър за частната общинска собственост.

Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка
по тях.

Съгласно чл.8, ал.1 от ЗОС, придобиването, управлението и разпореждането с
имоти и вещи - общинска собственост, се извършват под общото ръководство и
контрол на общинския съвет, който от своя страна приема настоящата Стратегия за
управлението на общинската собственост.

2. Обхват
Настоящата Стратегия за управление и разпореждане с общинска

собственост обхваща периода 2019-2023 г.



Стратегията НЕ разглежда:
- собствеността, включена в капитала на търговски дружества;
- сградите- публична общинска собственост, представляващи детски

заведения, училища, читалища, музеи и културни институти, които са
предоставени на организации и юридически лица по силата на специални
закони;

- имотите и вещите- публична общинска собственост, предназначени да
обслужват функционирането на органите на местното самоуправление и
местната администрация

- състоянието и стратегията за развитие на общинската собственост, обслужваща
и обезпечаваща общинските дейности- образование, здравеопазване, социални грижи,
култура, спорт, гробищни паркове и обредни зали, техническата инфраструктура.

3. Структура
Стратегията представя:
- основните принципи, цели и приоритети при управление и разпореждане с

имоти - общинска собственост;
- основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се

предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
- нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване.
Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост

трябва да се основава на:
1. Идентифициране на обема собственост
2. Анализ на състоянието към момента, включително:

 рискове и слаби страни при управлението;
 плюсове и възможности за развитие на потенциала.

3. Политики и конкретни задачи

III. Основни принципи, цели и приоритети за придобиване, управление и
разпореждане с имотите- общинска собственост

1. Основни принципи при придобиване, управление и разпореждане с
общинската собственост:

- Законосъобразност
Общинският съвет, кметът на общината, действат в рамките на правомощията

си, установени от Закона и подзаконовите нормативни актове.
- Целесъобразност
При упражняване на правомощията си Общински съвет- град Добрич и Община

град Добрич вземат решения, насочени към повишаване на ефективността при
придобиването, управлението и разпореждането с общински имоти,  при спазване на
закона и установените в тази стратегия принципи цели и приоритети.

- Приоритетност на обществения интерес
При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и

разпореждане с общинско имущество органите приоритетно следят за защита на
обществения интерес. Имотите, общинска собственост, се управляват в интерес на
населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и
нуждите, за които са предоставени.

- Публичност



При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите
са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в
рамките на закона.

- Състезателност
Управлението и разпореждането с общински имоти на Община град Добрич се

извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред
и начин определени в наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС.

- Плановост
Управлението на общинските имоти в Община град Добрич се извършва въз

основа на мандатна Стратегия за управление на общинската собственост и годишни
програми за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост, приемани
от Общински съвет- град Добрич, по предложение на Кмета на общината.

2. Основни цели при придобиване, управление и разпореждане с имотите-
общинска собственост

2.1. При придобиването, управлението и разпореждането с имотите- общинска
собственост ще се следват следните стратегически цели:

- достигане и поддържане на висок икономически и социален растеж за
осигуряване на устойчиво развитие на Община град Добрич;

- повишаване качеството на публичните услуги;
- подобряване качеството на жизнената среда чрез развитие и модернизация на

инфраструктурата на града, постигане на европейски стандарти при благоустрояването
на града, чиста, зелена и удобна градска среда- поддържани тротоари, вътрешно
квартални улици и градини, подобряване на условията за възпитанието и образованието
на децата, подобряване на условията за спорт и здравословен и активен живот;

- насърчаване на местното икономическо развитие;
- повишаване приходите в общинския бюджет;
- оптимизиране на разходите при управление на общинската собственост.
2.2. Оперативни цели:
- увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и актуване на нови

имоти;
- подобряване на състоянието, ремонт, модернизация на имотите, общинска

собственост;
- управление на общинската собственост с активното участие на гражданите за

гарантиране на обществения интерес;
- по- висока степен на задоволяване на реалните обществени нужди и интереси,

свързани с общинската собственост;
- активно използване на европейските фондове.

3. Приоритети при придобиване, управление и разпореждане с имотите-
общинска собственост

3.1. Приоритет 1: Създаване на условия за устойчиво и ефективно
управление и разпореждане с общинската собственост

Дейности:
 Разработване и приемане от общинския съвет на годишна програма за

управление и разпореждане с имотите, общинска собственост (отдаване под
наем,  продажби, учредяване на вещни права и др.);

 Максимално  идентифициране и актуване на обектите общинска собственост.
 Активни действия за придобиване на имоти с местно значение от държавата.



 Утвърждаване на публичен търг или конкурс с конкретно поети инвестиционни
ангажименти, като основна форма при разпореждането с общинска собственост.

 Управление на общинските имоти чрез възлагането им на концесия и други
форми на публично- частно партньорство.

 Извършване на разпоредителни сделки с неефективната и ненужна общинска
собственост, към която няма проявен интерес за отдаването ù под наем.

 Осъществяване на контрол на изпълнението на задълженията на страните по
сключените концесионни договори, договори от проведени конкурси и договори
за наем.

 Ефективно управление на общинските жилища като основа за решаване
социалните проблеми на гражданите с ниски доходи.

3.2. Приоритет 2. Стимулиране на инвестиционната активност и
осигуряване на прозрачност при управление на общинската собственост.

Дейности:
 Проактивна политика по привличане на външни инвеститори.
 Обявяване в официалния сайт на Община град Добрич на свободните обекти,

сгради и терени, процедури по публични търгове и публично оповестени
конкурси.

 Поддържане в актуално състояние на публичен електронен регистър на
общинската собственост.

 Усъвършенстване на ползваната информационна система по регистрирането и
управлението на общинската собственост.

3.3. Приоритет 3. Териториално- устройствени предпоставки за ефективно
управление на общинската собственост

Дейности:
 Изясняване потребностите от Подробни устройствени планове на територията

на общината и разработване програма за тяхното изработване след обществено
обсъждане (изработване на устройствен план за Лозята- предпоставка за бъдещо
благоустрояване и развитие).

 Участие на обществените и квартални съвети и гражданите в процеса на
разработване на плановете, програми и при вземане на значими за общността
решения.

 Усъвършенстване на системата за информираност на обществените структури за
проблемите, отнасящи се до местните общности.

3.4. Приоритет 4. Устойчиво управление на земеделските земи от
общинския и остатъчния поземлен фонд и стимулиране на инвестиционната
активност

Дейности:
 Контрол по изпълнението на задълженията по сключени договори за наем за

земеделска земя- общинска собственост.
 Предоставяне под наем на обработваеми земеделски земи, мери, пасища в

съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и
земеделско състояние.



3.5. Приоритет 5. Привличане максимални средства от държавата и
европейските фондове за реконструкция и модернизация на общинската
собственост в сферата на инфраструктура, образование, здравеопазване, социални
дейности и др.

Дейности:
 Обществено обсъждане на предложенията за кандидатстване с проекти по

оперативните програми за привличане на средства от европейските фондове.

IV. Основни характеристики на отделните видове имоти, които могат да се
предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане.

Анализ на състоянието на видовете имоти общинска собственост
Политики и задачи за постигане на целите на настоящата стратегия

Изпълнението на политиката за управление на общинската собственост е
свързана с  избора и прилагането на позволените от правната рамка способи за
придобиване, разпореждане и управление на собствеността.

Ключово условие за ефективното изпълнение на политиката за управление на
общинската собственост е имотите да бъдат класифицирани по функции и оценени като
потенциал според следните признаци:
 Според предназначението им:

- имоти, които се използват за административни нужди (сградите на общинската
администрация и други, предвидени за административни нужди);

- имоти, използвани за предоставяне на публични услуги (образователни,
социални, културни, спортни и др.) и за изпълнение на различни проекти на общината с
важно социално значение (част от тези имоти се управляват от общинските предприятия);

- имоти, които не се използват за административни нужди и за предоставяне на
публични услуги, които могат да се отдават под наем, за ползване, за концесиониране или
с тях да се извършват разпоредителни сделки. - т.н. "свободни имоти";
 Според финансовите резултати от управлението:

- „имоти източници на приходи”
- „имоти източници на разходи”

 Според потенциалните възможности за управлението на имотите:
- „общински имоти за разпореждане”;
- „общински имоти, които общината трябва да запази за своите нужди”;
- „общински  имоти,  които общината трябва да подобри” (ремонтира,

реконструира, санира);
- „имоти, които общината трябва да придобие от държавата или трети лица’

(когато наличните общински имоти не отговарят на нуждите на общината).
Класификацията по функционален признак прави възможно формулирането на

целите на управлението на трите групи имоти:
 При имотите за административни нужди на Общината целта на

управлението на общинската собственост е оптимизиране на оперативните разходи,
повишаване на ефективността на разходите за поддръжка на имотите и капиталовите
разходи:

 При имотите, използвани за предоставяне на услуги и изпълняване на
проекти с важно социално значение, целта на Община град Добрич при управлението
на общинската собственост е постигане на заложените в стратегическите документи на
общината нива на обхват, вид и качество на предоставените услуги, оптимизиране на
оперативните разходи и повишаване на ефективността на разходите за поддръжка и
капиталовите инвестиции в имотите.



 При имотите, които могат да се отдават под наем, за ползване, за
концесиониране или с тях да се извършват разпоредителни сделки - т.н. "свободни
имоти", целта на  Община град Добрич е максимизиране на финансовите резултати -
увеличаване на генерираните от имотите приходи в бюджета, чрез използване на
пазарни подходи за постигане на висока доходност при управлението им.

Нивото на реализиране на тези цели ежегодно се представя в Доклад на кмета на
общината за резултатите от управлението на общинската собственост по видове и
категории обекти, изготвян във връзка с чл. 66а от Закона за общинската собственост.

Със Закона за концесиите (в сила от 02.01.2018 г.) се уреждат: публично-
частното партньорство (ПЧП), при което икономически оператор изпълнява
строителство чрез възлагане на концесия за строителство или предоставя услуги по
възлагане от публичен орган чрез концесия за услуги, както и условията и реда за
възлагане на концесия за ползване на обекти, публична общинска собственост.

Целта е да се осигури:
1. развитие на качествени и достъпни инфраструктура и услуги от обществен

интерес чрез партньорство между публичните органи и икономическите оператори;
2. задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни

инвестиции в строителството и в предоставянето и управлението на услуги при най-
добро съотношение на качество и цена;

3. ефективност и ефикасност при разходването на публични средства и на
средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и програми;

4. икономическа ефективност при управлението на публичната собственост в
защита интереса на гражданите и обществото.

Характерът и спецификата от отделните видове собственост предполагат
конкретните политики, цели и задачи за всеки от тях да бъдат изведени самостоятелно.

Съгласно Главните регистри на общинската собственост - публична и частна, в
Община град Добрич към 31.12.2019 год. има съставени общо 5453 акта за общинска
собственост, от които 389 броя публична общинска собственост.

Към настоящия момент са съставени актове за публична общинска собственост
за следните видове имоти:

№ Вид на имота Брой
актове

1. Незастроени поземлени имоти 156
2. Детски градини 45
3. Детски ясли 10
4. Училища 28
5. Културни институти 14
6. Здравни заведения 3
7. Имоти, предназначени за спорт 26
8. Административни сграда 10
9. Пречиствателна станция за отпадни води 3
10. Регионално депо за отпадъци 1
11. Гробищен парк 4
12. Други 89

Общо:                                     389

Съгласно класификация на чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост и в
зависимост от предназначението си, като частна общинска собственост в Община



град Добрич са актувани сгради, поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти,
общински жилища и др.

Към настоящия момент са съставени актове за частна общинска собственост за
следните видове имоти:

№ Вид на имота Брой актове
1. Незастроени поземлени имоти 1908
2. Административни сгради 11
3. Жилищни имоти 1769
4. Спортни обекти 15
5. Други 1065
6. Имоти в съсобственост с частни лица 296

Общо 5064

С влизане в сила на Закона за общинската собственост на 01.06.1996 година
стартира процесът на идентификация на общинската собственост, който продължава и
в момента. Работата по пълното идентифициране на общинската собственост се
извършва от дирекция “Общинска собственост”.

Проучване и актуване на имоти се прави предимно при наличие на инициатива
за разпореждане с конкретен терен или сграда.

1. НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ
Община град Добрич разполага с незастроените терени, отредени предимно „за

жилищно строителство” и „за обществено обслужване”, разположени в кварталите на
града, както и  с имоти, предвидени „за производствени и складови дейности” по плана
на „Бизнес зона” на град Добрич.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват
следните:

Рискове и слаби страни
 не достатъчно добре изградена инфраструктура до и около имотите „за

обществено обслужване” и „за производствени дейности”;
 необходимост от оптимизиране на темповете за осъществяване на процедурите

по разпореждане;
 недостатъчен кадрови и организационно– технически ресурс.

Плюсове и възможности
 увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и  актуване на нови

имоти;
 възможност за промени на регулационните и застроителни планове с цел

обособяване на терени „за обществено обслужване” и „за производствени
дейности”;

 попълване на съществуващите кадастрални планове и карти и разработване на
нови там, където е необходимо;

 максимално развитие потенциала на всеки имот;
 поддържане и актуализиране на публични регистри за имотите общинска

собственост.



Направеният анализ предполага реализиране на следното:
- подобряване състоянието на уличната мрежа в кварталите и индустриалните зони.

През последните четири години започнахме този процес с няколко важни за бизнеса
транспортни връзки. През следващите години задължително трябва да се продължи с
реконструкция на улиците в тези райони;

- изграждане на връзката на „Бизнес парк” с бул.”Трети март”;
- осигуряване на приоритетна грижа, бързи и качествени административни услуги за

инвеститорите при реализирането на плановете им за нови предприятия и откриване на
работни места;

- гарантиране на ускорени процедури и съкратени срокове за предоставяне на
услуги на бизнеса.

2. ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ
Нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не се използват за

нуждите на органите на общината или на юридически лица на общинска бюджетна
издръжка се отдават под наем.

Отдаването под наем е начин за дългосрочно получаване на приходи в
общинския бюджет. Същевременно се предоставя възможност на физически и
юридически лица да развиват търговска дейност, да извършват услуги и за
задоволяване на административни нужди, като се осигурява поддържането на имотите
в добър експлоатационен вид, за сметка на наемателите. Интересът към обекти на
територията на общината, насочен предимно към помещения и павилиони с по-голяма
площ, предназначени за извършване на търговска дейност намалява. За
рационализиране на използването на този вид имоти е необходима значително по-
голяма гъвкавост на органите вземащи решения, за да не се губят приходи от
оставането на тези имоти без наематели.

Към края на 2019 г. действащите договори за отдаване под наем  на имоти и
части от имоти общинска собственост са 358, разпределени по видове, както следва:

№
по
ред

По видове Брой договори

1 2 3

1. Договори за имущество 186

2. Договори за реклама 47

3. Договори за част от общински терени 125

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се
открояват следните:

Рискове и слаби страни

 лошо състояние на част от сградите и  недостиг на средства за поддръжка и
опазване на собствеността;

 имоти – общинска собственост са в съсобственост с имоти на физически и
юридически лица, като част са в многоетажни сгради;

 наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване;



 намаляване на ежегодните приходи от отдаване под наем;

Плюсове и възможности

 оптимизиране процеса на управление;
 прекратяване на съсобствеността чрез  продажбата на частта на общината,

изкупуване частта на съсобствениците или  замяна;
 осигуряване на средства от евро- фондовете и други финансови инструменти за

подобряване състоянието  на имотите.

Направеният анализ предполага реализирането на следното:
- мерки за текущ и основен ремонт и поддръжка на сградния фонд;
- да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми за
осигуряване на средства от евро- фондовете за подобряване състоянието на
сградите;
- да се изготви финансово- икономически анализ за разходите по поддръжка на
сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане;

3. ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩЕН ФОНД
С решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината се приема

списък, с който се определят броя, вида и предназначението на общинския жилищен
фонд. Промени в списъка могат да се правят по предложение на кмета на общината,
съобразно констатирана от него промяна на конкретните потребности на общината.

Община град Добрич с Решение №49-2/28.05.2019 г. на Общински съвет град
Добрич, стопанисва 1 269 броя общински жилища, от тях:

- за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди -
1238 бр.;

- резервни – 13 бр.;
- за продажба, замяна  и обезщетяване на бивши собственици, чиито

имоти са отчуждени за общински нужди – 7 бр.;
- ведомствени – 11 бр.

Управлението на жилищния фонд на Община град Добрич е регламентирано с
наредбата по чл. 45а от Закона за общинската собственост, с която се определят
условията и реда за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост,
както и конкретните правомощия на кмета на общината, в съответствие със Закона за
общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство.



Анализирайки състоянието на общинските жилищни имоти се извеждат
силните страни и възможности, както слабите страни и заплахите:

Положителни страни и възможности Слаби страни
- Добра организация по изпълнението на

дейностите за установяване на жилищни нужди
и за настаняване под наем във ведомствени и
резервни жилища на община град Добрич;
- Подпомагане на граждани с установени

жилищни нужди;

- Продажба на  жилища;

- Възможност за актуализация на наемната
цена, на база социално приемливо процентно
съотношение спрямо индекса на инфлация

- Недостиг на жилищен фонд за
осъществяване на социалните
функции на община град Добрич;
- Значителна част от общинския

жилищен фонд е остарял;
- Нарастване на необходимите

средства за основен ремонт и опазване
на собствеността;
- Недобросъвестно отношение на

наемателите към общинските
жилища;
- Преотдаването им под наем или

ползването им от лица, които не ги
обитават реално;
- Трудности при прекратяването на

наемните правоотношения и
освобождаване на общинските
жилища

Община град Добрич не разполага с достатъчно общински жилища, за да бъдат
удовлетворени всички молби на нуждаещите се от настаняване граждани.

Общинският жилищен фонд е стар и амортизиран. Построен е преди повече от
25-30 години, при преобладаваща конструкция - едропанелно строителство, което
значително оскъпява текущата му поддръжка. Недостигът на общински жилища налага
изработване и прилагане на ясни и строги критерии за настаняване и освобождаване.
Нужна е постоянна актуализация и контрол на имотното и семейно положение на
подалите молби и на тези, които вече са настанени.

(Изм. с реш. 5-1 от 28.02.2020 г.) Община град Добрич да придобие нови
жилища чрез покупка или други правни способи, а именно учредяване право на строеж
срещу обезщетение, с оглед удовлетворяване на социалната потребност на гражданите
и обновяването на общинския жилищен фонд.

4. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските

земи (ЗСПЗЗ) през 1992г. на Община град Добрич се възстанови правото на
собственост върху земеделски земи на територията ù.

Разделът в наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, касаещ управлението на земите от
общинския поземлен фонд, плътно следва постановките на ЗСПЗЗ и най – вече
правилника за неговото приложение (ППЗСПЗЗ).

Със свое Решение №5-16/23.02.2015 г. Общински съвет град Добрич обяви 12
имота – земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери, за публична
общинска собственост. В съответствие с разпоредбата на чл. Чл. 60, ал. 1 от ЗОС са
съставени 12 бр. актове за публична общинска собственост. Същите се управляват от



Община град Добрич чрез отдаването им под наем при наличие на проявен интерес от
земеделски стопани. Това са площи, от които се реализират приходи в полза на
общината.

Земеделските земи по чл.19 ал.1 от ЗСПЗЗ, останали след възстановяване на
правата на собствениците са предадени в собственост на Община град Добрич с
протоколно решение от 30.06.2004г. на Началника на Общинска служба „Земеделие и
гори” Добрич. Земеделските земи по чл.19 от ЗСПЗЗ се отдават под наем със Заповед
на Кмета на Общината, без търг или конкурс за срок от 1 година с възможност за
неговото продължаване до възстановяване на собствеността. Процесът на
идентифициране и съставяне на актове за общинска собственост за тези имоти
продължава.

Анализът на този фонд категорично доказва, че земеделските земи са оскъдно
малко и практиката за тяхното управление в Община град Добрич е застъпена в много
слаба степен.

V. Придобиване на имоти от Община град Добрич
Община Добрич придобива собственост съгласно нормите на чл.34, ал.1, 2 и 3 от

Закона за общинската собственост и Глава Втора от Наредбата на Общински съвет град
Добрич по чл.8, ал.2 от същия закон, с която се указва реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинска собственост. Община град Добрич придобива сгради,
постройки, съоръжения или части от тях, чрез извършване на строителство,
надстрояване и  пристрояване на съществуващи сгради в съответствие със строителната
си програма и в рамките на предвидените капиталови разходи в общинския бюджет.
Доставката на машини, съоръжения, транспортни средства, оборудване и други
дълготрайни активи, както и движимите вещи необходими за административни и
стопански нужди се осигурява от кмета на общината  в рамките на предвидените по
бюджета средства, по законоустановен ред.

Друг способ за придобиване на собственост на Oбщина град Добрич, е
принудителното отчуждаване на имоти собственост на физически или юридически
лица за  задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг
начин. Отчуждаването се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен
план, предвиждащ изграждането на обекти – публична общинска собственост, както и
за изграждане на други обекти, определени със закон, след предварително и
равностойно парично обезщетение.

Към настоящият момент след решения на Общински съвет град Добрич,
Общината е закупила 14 имота (земеделски земи) за разширение на Гробищния парк. В
изпълнение на Решение №50-5 от 25.06.2019 г.  на Общински съвет град Добрич за
одобрен проект за Подробен устройствен план- План за застрояване (ПУП- ПЗ) за
„Разширение на гробищен парк” – град Добрич, през този мандат ще се пристъпи и към
принудително отчуждаване на имоти, собственост на физически или юридически лица.

Възможност със значителен потенциал по отношение на придобиването на
собственост в полза на Община град Добрич е нормата на чл.54 от Закона за
държавната собственост, която регламентира безвъзмездното прехвърляне на
собственост върху имоти – частна държавна собственост. Исканията за безвъзмездно
прехвърляне се правят чрез областния управител, който дава мотивирано становище.
Прехвърлянето се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройство.



На територията на Община град Добрич е съсредоточена  държавна
собственост – собственост на МО, която вследствие на реформи в армията и
законодателството е престанала да изпълнява функциите си (бивше военно летище-
Добрич).

С Решение №14-18 от 29.11.2016 г. Общински съвет град Добрич, даде съгласие
за безвъзмездно придобиване в собственост на Община град Добрич на недвижими
имоти, държавна собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатори по
КККР на град Добрич: 72624.36.55 с площ 2 500 дка,  72624.36.12 с площ 366.5 дка,
72624.36.15 с площ 40 дка, ведно с построените в тях сгради, които са част от
територията на бивше военно летище Добрич и остават с устройствен режим
„Интермодален терминал”, съгласно разработения предварителен проект на Общия
устройствен план на град Добрич, съгласуван с Министерство на отбраната.

Изграждане на интермодален транспортен терминал ще разшири конкурентните
предимства на Добрич като място за инвестиции с непосредствената близост до
железопътен, въздушен и воден транспорт.

VI. Осигуряване на финансови средства за реализиране на стратегията
За постигане на максимална ефективност на процесите по придобиване,

управление и разпореждане с общинска собственост в Община град Добрич, следва да
бъде създаден механизъм за координиране и планиране на дейностите и
разпределението на собствените финансови средства.

Възможност за осигуряване на финансови средства за управлението на
собствеността на Община град Добрич следва да се търсят и чрез разработване и
изпълнение на проекти по Оперативните програми.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата стратегия се приема на основание чл.8, ал.8 от Закона за

общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 година на Общински съвет град
Добрич. По своята същност тя е отворен документ и може да търпи изменения в целите
и приоритетите си за периода на действието си в зависимост от състоянието и
възможностите на общината. Стратегията е основа за приемане на Годишна програма
за управление и разпореждане с общинска собственост за съответната финансова
година.

Настоящата стратегия е приета с Решение № 4-7/28.01.2020 г. на
Общински съвет град Добрич.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2020 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 8:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал. 1, т. 11 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, приема Годишна програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 година.

Приложение: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2020 година.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 33; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на бюджета за 2020 година, индикативния годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните
дейности за периода 2020 – 2022 година на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 9:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., ПМС № 381 от 30 декември 2019 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на Община град Добрич:

1. Приема бюджета на Община град Добрич за 2020 г., както следва:
1.1. По приходите  в размер на 76 391 723 лева, съгласно Приложение № 1,

т.ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 46 661 726

лева, в т.ч.:
1.1.1.1. Собствени неданъчни приходи в размер на 649 719 лева;
1.1.1.2. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на

43 121 378 лева;
1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от

Европейския съюз /-/ – Преходен остатък от 2020 година по проекти на общинските
училища и Регионален исторически музей  /-528 139/ лева.

1.1.1.5. Преходен остатък от 2019 година в размер на 3 418 768 лева, съгласно
Приложение № 12, в т.ч.:

1.1.1.5.1. Остатък по левови сметки  в размер на 3 142 251 лева.
1.1.1.5.2. Остатък в левова равностойност по валутни сметки в размер на 276

517 лева.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер 29 729 997 лева;
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер 8 145 200 лева;
1.1.2.2. Неданъчни приходи  в размер на 14 995 900 лева;



1.1.2.3. Трансфери за местни дейности от Централен бюджет в размер на 5 106
100 лева, в.т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  4 416 900 лева;
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  в размер на 53

100 лева.
1.1.2.4.  Целева субсидия за капиталови разходи в размер на  636 100 лева.
1.1.2.5. Получени трансфери между бюджети – отчисления по чл.60 и чл.64 от

Закона за управление на отпадъците от общините, които депонират отпадъци на
Регионално депо за отпадъци с. Стожер – 1 772 225 лева.

1.1.2.6. Предоставени трансфери между бюджети /-/ – /-412 943/ лева, в т.ч.:
трансфер за театрите в размер на /-50 000/ лева; трансфер по проект „Красива България
2020 г.” в размер на  /-72 437/ лева; трансфер за общинска полиция, съгласно договор с
Областна дирекция на МВР град Добрич, в размер на /-290 506/ лева.

1.1.2.7. Трансфери между бюджети и сметки от ЕС /-/ – /-2 184 709/ лева, в т.ч.:
Съфинансиране по проект "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град
Добрич – фаза I".

1.1.2.8. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (нето) – 1 000 000 лева.

1.1.2.9. Получен  краткосрочен банков заем  от „Общинска банка”АД /+/ – в
размер на 600 000 лева;

1.1.2.10. Погашение по краткосрочен банков заем към „Общинска банка”АД /-/ в
размер на /-500 000/ лева;

1.1.2.11. Погашение по дългосрочни банкови заеми към „Общинска банка”АД /-/
в размер на          /-1 552 400/ лева;

1.1.2.12. Погашение по дългосрочни заеми от „ФЛАГ” ЕАД /-/ в размер на /-
364 200/ лева;

1.1.2.13. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от
Европейския съюз /-/ – Преходен остатък от 2019 година в размер на /-1 996 713/ лева,
в.т.ч.    /-1 990 310/ лева по проект „Подобряване на TEN-T мрежата в трансграничния
регион Меджидия –Добрич; /-6 403/ лева по проект „План Бъдеще”, „SMART”,
„POFTIC”.

1.1.2.14. Друго финансиране – операции с активи /-/ – Отчисления по чл.60 и
чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер на / 434 366/ лева;

1.1.2.15. Преходен остатък от 2019 година в размер на 4 687 171 лева,
разпределен съгласно Приложение № 13, в т.ч.:

1.1.2.15.1. Остатък по левови сметки в размер на 4 680 768 лева;
1.1.2.15.2. Остатък в левова равностойност по валутни сметки в размер на 6

403 лева.
1.2. По разходите в размер на 76 391 723 лева, разпределени по функции,

дейности и параграфи, съгласно Приложения от № 2 до № 5.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 46 661 726 лева.
1.2.2. За местни дейности в размер на 28 348 871  лева, в т.ч.:
1.2.2.1. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 255 492

лева., в т.ч.: 24 238 лева  за поддръжка на проект „Младежки център Добрич-
Вашето утре”.

1.2.3. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със
средства от собствените приходи в размер на 1 381 126 лева.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова
основа в размер на – /-4 198 853/ лева, в т.ч.:

1.3.1. За държавни дейности – /-2 890 629/ лева.



1.3.2. За местни дейности – /-1 308 224/  лева.
2. Утвърждава разчет на целевите разходи и субсидии за 2020 година, съгласно

Приложение № 7.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 година, без звената от системата

на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:
3.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска

администрация”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и
„Почивно дело, религиозни дейности и култура” (без читалищата), съгласно
Приложение № 8.

3.2. Разпределение на плановите разходи за заплати за 2020 г.,съгласно
Приложение № 9.

4. Приема лимит за социално-битови разходи в размер до 3 на сто от
утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови
правоотношения.

5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, имащи право на транспортни
разходи, съгласно Приложение № 10.

6. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение
№ 11.

7. Приема бюджетните сметки на разпоредителите с бюджет, съгласно
Приложение № 6.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с
показатели за 2020 г. и прогнозни показатели за периода 2021 г. и 2022 г., по приходите
и разходите, съгласно Приложение № 15.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз, съгласно Приложения от № 16.1. до № 16.11.

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 година в размер на

20 000 000 лева.
10.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2020 годината в

размер на 1 304 307 лева.
10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края

на 2020 година в размер до 31 259 188 лева.
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат

да бъдат натрупани през 2020 година в размер до 8 323 288 лева, като наличните към
края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2020 година в размер до 27 744 293 лева, като наличните към края на
годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2020  година в размер на 900 000 лева.

14. Определя размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат
разплатени през 2020 година в размер на 1 093 221 лева, съгласно Приложение № 14.

15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.



15.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи.

16. Възлага на кмета на общината:
16.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска

степен.
16.2. Да организира разпределението на бюджета по пълна бюджетна

класификация и по тримесечия и утвърди разпределението.
16.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на

постъпилите и разходвани средства от дарения и помощи и в съответствие с волята на
дарителя, донора.

16.4. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджет.

16.5. Тримесечно да информира общински съвет за актуализираното
разпределение на променените бюджети по дейности и  второстепенни разпоредители с
бюджет.

17. Упълномощава кмета:
17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и

да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.

17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

17.3. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно
финансиране на културните институти – Драматичен  театър „Йордан Йовков” и
Куклен театър „Дора Габе”.

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение № 17.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 4/28 януари 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 4
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 януари 2020 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Даване на мандат за представляване на Община град Добрич на редовно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособена
територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич, което ще се проведе на 27
февруари 2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 10:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА,
и чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите:

1. Дава мандат на Йордан Тошков Йорданов – Кмет на Община град Добрич, а
при невъзможност да присъства лично, определя  инж. Пенчо Керванов, Зам.-кмет
„Устройство на територията“ да представлява Община град Добрич в редовното
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия,
обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич, което ще се проведе  на 27 февруари
2020 г. от 10.00 часа в зала „Пресцентър“ на Областна администрация Добрич.

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да гласува в Общото събрание
на Асоциацията по ВиК , както следва:

2.1. По точка първа от дневния ред – „приема“
2.2. По точка втора от дневния ред – „приема“
2.3. По точка трета от дневния ред – „приема“
2.4. Други

По точка Други от дневния ред възлага на представителя на Община град Добрич да
постави следните въпроси/проблеми:

- Ще бъде ли увеличавана цената на водата?
- Да бъдат предоставени средства от бюджета на Министерство на

регионалното развитие и благоустройството за ремонт на довеждащия
водопровод.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 33; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Представяне на Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община
град Добрич за 2019 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 11:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
чл. 27, ал. 1, т. 9 и чл. 40, ал. 2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор:

1. Приема Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за периода 01.01.2019
г. – 31.12.2019 г. на звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на звеното за вътрешен одит
в Община град Добрич

за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.40, ал.1 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор (ЗВОПС) и съдържа обобщена информация за дейността по
вътрешен одит.

Дейността по вътрешен одит през 2019г. се осъществи в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС, последно изм.
и доп. ДВ бр.100 от 20.12.2019г.), Международните стандарти за професионална
практика по вътрешен одит (издадени от Института на вътрешните одитори, САЩ,
публикувани от Института на вътрешните одитори в България), Етичния кодекс на
вътрешните одитори, Наръчника за вътрешен одит и Статута на звеното за вътрешен
одит в Община град Добрич.

Част І. ВЪВЕДЕНИЕ
Звеното за вътрешен одит е създадено с решение на Общински съвет град

Добрич - № 46 – 4 от 25.07.2006 г.
Утвърдената численост на звеното за вътрешен одит към 31.12.2019 г. е 2 щатни

бройки, в т. ч. една за ръководител на Звено „Вътрешен одит“ и една за стажант-
одитор. Към настоящия момент и двете щатни бройки са заети.

Статутът на звеното за вътрешен одит е последно преподписан през 2015г., след
провеждане на местни избори в резултат на които е избран, а в последствие през 2019г.
и преизбран настоящият кмет на Община град Добрич.

Стратегическият план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за периода 2019г.
– 2021 г. е утвърден на 15.01.2019 г. от Кмета на Община град Добрич. Въз основа на
утвърдения стратегически план, кметът на Община град Добрич, утвърди Годишен
план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за 2019г. също на 15.01.2019г. През 2019 г.
не е извършвана актуализация на годишния план. Одитните планове са предоставени,
разгледани и приети за сведение от общински съвет с решение № 45-11 от 29.01.2019г.
Необходимата информация, във връзка с подготовката на стратегическия и годишния
план е събрана, чрез текущо наблюдение и събиране на информация за дейността на
общината, в т.ч. за изменение на рискови фактори - текучество на персонал -
ръководен; новообразувани – неодитирани структури/процеси в период три години
назад; размер на бюджетните средства, които се разходват от структурата/процеса;
сигнали; нередности, оповестени в медии или проверка за такива по искане на кмета на
общината, както и указания на министъра на финансите за приоритетни области за
одитиране.



Към Стратегическият план на звеното за вътрешен одит за периода 2019г. – 2021
г. и Годишния план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за 2019г. е включен и
утвърден от кмета на общината - План за професионално обучение и развитие на
вътрешните одитори за периода от 01.01.2019 г до 31.12.019г.

През 2019г. е изпълнявана Програмата за осигуряване на качеството и за
усъвършенстване чрез извършване на текущ мониторинг на работата по одитните
ангажименти, както и чрез извършване на вътрешна оценка на качеството на одитната
дейност на звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич. В резултат на вътрешните
оценки на качеството не са констатирани слабости и необходимост от подобрение, с
изключение на проблеми в комуникацията с ръководство на една одитирана структура,
конкретно при установяване на „индикатори за измама“.

Резултатите от извършените вътрешни оценки на качеството са докладвани на
ръководството с доклад, регистриран в деловодната система на Община град Добрич с
№ 93-29-15/17.12.2019 г.

Част ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО
ВЪТРЕШЕН ОДИТ

1. Цели и обхват
В Стратегическия  план за периода  2019 г. - 2021 г. звеното за вътрешен одит си

постави следните основни цели:
1.1. Подобряване дейността на организацията чрез:
 Укрепване на вътрешния контрол в Община град Добрич чрез

предоставяне на одитни ангажименти за консултиране, изготвяне на обективни оценки
при изпълнение на ангажименти за увереност и даване на препоръки за подобряване на
дейността му.

 Подобряване на разбирането за вътрешен контрол и прилагане
изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

 Предоставяне на увереност на ръководството на Община град Добрич
относно правилното, законосъобразното и ефективно усвояване на бюджетните
средства от разпоредителите с бюджет, включително общински предприятия и
общински организации, изведени на делегиран бюджет на основание на закон.

 Предоставяне на увереност на ръководството на Община град Добрич,
относно законосъобразната организация, одобряване на проектни предложения от
междинно звено, изградено в Община град Добрич по ОПРР 2014 – 2020 г., както и
изпълнение на всички проекти, финансирани със средства на ЕС на територията на
Община град Добрич, в следствие на сключени договори.

 Предоставяне на увереност на ръководството на Община град Добрич
относно правилно, законосъобразно и ефективно управление на функция
„Образование“ в Община град Добрич.

 Предоставяне на увереност на ръководството на Община град Добрич,
относно финансовата стабилност на действащи търговски дружества с общинско
участие в капитала.

 Укрепване административния капацитет на звеното, повишаване на
професионалните знания, умения и опит.

1.2. Осигуряване на необходимите професионални знания и умения на персонала
чрез повишаване на квалификацията, включително и поддържане на оптимален брой на
вътрешни одитори за изпълнение на конкретните одитни ангажименти.

Заложените стратегически цели се постигат чрез извършване на наблюдение,
оценка и подпомагане функционирането на системите за финансово управление и



контрол в Община град Добрич, осигуряване на независимост и обективност на
вътрешните одитори, осигуряване на качество на дейността по вътрешен одит.

За отчетния период са съставени и отчетени в деловодната система на Община
град Добрич 12 одитни ангажимента, от които осем одитни ангажименти за даване на
увереност и четири за консултиране. С одитните доклади са дадени 25 броя препоръки.

През 2019 г. вътрешните одитори от звеното са участвали в общо 4 броя срещи,
семинари и обучения за повишаване на квалификацията и професионалните умения,
като общо за двамата одитори са употребени 36 дни, в т.ч. и за самообучение - най –
вече по изменения на нормативни актове, относими към одитната дейност.

В Годишния план за 2019 г. за дейността на звеното за вътрешен одит са
поставени следните основни цели:

 Укрепване на вътрешния контрол в Община град Добрич чрез предоставяне
на одитни ангажименти за консултиране, изготвяне на обективни оценки при
изпълнение на ангажименти за увереност и даване на препоръки за подобряване на
дейността му.

 Предоставяне на увереност на ръководството на Община град Добрич,
относно правилно, законосъобразно и ефективно управление на функция
„Образование“ в Община град Добрич.

 Предоставяне на увереност на ръководството на Община град Добрич,
относно правилното, законосъобразното и ефективно усвояване на бюджетните
средства от разпоредителите с бюджетни кредити, включително общински предприятия
и общински организации, изведени на делегиран бюджет на основание на закон.

 Предоставяне на увереност на ръководството на Община град Добрич,
относно финансовата стабилност на действащи търговски дружества с общинско
участие в капитала.

 Предоставяне на увереност на ръководството на Община град Добрич,
относно законосъобразната организация, одобряване на проектни предложения от
междинно звено, изградено в Община град Добрич по ОПРР 2014 – 2020 г., както и
изпълнение на всички проекти, финансирани със средства на ЕС на територията на
Община град Добрич, в следствие на сключени договори.

Заложените цели са постигнати, като при извършване на планираните
ангажименти за даване на увереност за 2019 г. са изготвени оценки на актуалното
състояние на действащите системи за финансово управление и контрол,
извършена е съпоставка на одитираните процеси с приложимото законодателство
и е изразено становище по спазването на принципите за ефективно, ефикасно и
икономично разходване на бюджетни средства.

2. Одитни ангажименти
2.1.Приключени одитни ангажименти за даване на увереност:
Към 31.12.2019г. са приключили 100% от планираните 8 броя одитни

ангажименти за даване на увереност, за които са съставени и връчени одитни доклади
както следва:

 „Одит за законосъобразно и ефективно стопанисване и управление на
общински обекти с представителни и социални функции, предоставени за управление
на Общински младежки център „Захари Стоянов“, в т.ч. учебен център и хостел.“ –
ангажимент за даване на увереност.

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ -1901/ 27.03.2019г.
 „Одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно съставяне и

изпълнение на делегиран бюджет в Основно училище „Христо Смирненски“ –
ангажимент за даване на увереност.



Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ -1903/ 27.05.2019 г.
 „Oдит на процеса по оценка на проектни предложения от междинно звено в

Община град Добрич“ – ангажимент за даване на увереност.
Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ-1904/ 22.07.2019г.
 „Одит на организацията на дейността на „Автобусен транспорт“ ЕООД гр.

Добрия, чрез разписани правила в система за финансово управление и контрол и
стратегия за управление на риска“ – ангажимент за даване на увереност.

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ -1905/ 09.09.2019 г.
 „Одит на организация на дейността на „Жилфонд -инвест“ ЕООД гр. Добрич,

чрез разписани правила в система за финансово управление и контрол и стратегия за
управление на риска“ – ангажимент за даване на увереност.

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ -1906/ 09.10.2019г.
 „Одит по прилагане на правилата и процедурите на бюджетния процес в

Общинско предприятие „Център за защита на природата и животните“ – второстепенен
разпоредител с бюджет към Община град Добрич“ – ангажимент за даване на
увереност.

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 1907/ 08.11.2019 г.
 „Одит на процеса по законосъобразно, ефективно и ефикасно съставяне и

изпълнение на делегиран бюджет в ЦПЛР – Ученическо общежитие“  гр. Добрич“ –
ангажимент за даване на увереност.

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 1908/ 13.12 2019 г.
 Проследяване на изпълнението на дадените през 2019 година препоръки.
Резултатите от одита са отразени в одитен доклад № ОАУ – 1909/ 17.12.2019 г.

2.2.Приключили одитни ангажименти за  консултиране – даване на
становище:

Към 31.12.2019г. е приключен планираният един брой одитен ангажимент за
консултиране – даване на становище с обхват:

 „Даване на становище, относно – Законосъобразност на процеса по
безвъзмездно предоставяне, отдаване под наем и ползване на втори етаж от сградата на
Детска ясла №4 от Сдружение с нестопанска цел „Хоби с клуб“ град Добрич“,
регистриран с № ОАК – 1902/03.04.2019 г. и входящ номер в деловодната система на
Община град Добрич №93-29-6/03.04.2019г.

2.3. Одитни ангажименти в процес на изпълнение:
Към 31.12.2019 г. няма одитни ангажименти, които да са в процес на

изпълнение.
2.4. Неизпълнени одитни ангажименти
За отчетния период няма неизвършени планирани одитни ангажименти, или от

планираните в годишен одитен план за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. - осем
одитни ангажимента за даване на увереност и един одитен ангажимента за
консултиране, всички са приключени и отчетени към 31.12.2019 г.

3.Фонд работно време

Отчетният период обхваща 498 работни дни общо за двете утвърдени и заети
щатни бройки в Звено „Вътрешен одит“,  които са разпределени както следва:



№ Дейности Планирани Реално
употребени

Отклонения
/к3 – к4/

1 2 3 4 5
1 изпълнение на одитни ангажименти 312 312 -

2 обучение и квалификация 36 36 -

3 Отпуски 50 49 1

4 Болнични 10 11 -1

5 други (вкл.стратегическо и годишно
планиране)

90 68 22

Общо дни 498 476 22
Причини за отклоненията на графиците са:
В изпълнението на дните за осъществяване на одитни ангажименти не са налице

отклонения;
За дните за обучение и квалификация – 36 дни също не са налице отклонения.
Налице са отклонения в:
 1 работен ден по малко за ползван платен отпуск;
 1 работен ден повече е употребен за болнични/отпуск за временна

нетрудоспособност
 22 работни дни в по малко са употребени за друга одитна дейност.
Причините за отклонението са следните:
Отчетеният 1 работен ден за редовен отпуск в по малко е в следствие на

прехвърляне на ползването му през следващ отчетен период, т. е. през 2020г.
Отклонението в ползване на 22 работни дни в по малко за друга одиторска

дейност, е по причина, че през месец януари 2019г., когато се употребява време от
одиторския фонд работно време за стратегическо и годишно планиране, както и време
за изготвяне на годишен доклад за дейността по вътрешен одит - Звеното за вътрешен
одит е работило в непълен състав т.е. била е заета само едната щатна бройка. От
01.02.2019г. е новоназначен стажант-одитор, с което се отчита запълване на щата на
звеното.

4. Повишаване на професионалната квалификация
За периода 01.01.2019г.- 31.12.2019 г. одиторите от звено „Вътрешен одит”

/ЗВО/   са участвали в срещи, квалификации и обучения, както следва:
4.1. Участие на ръководителя на звеното за вътрешен одит и стажант-одитор в

обучителен семинар на тема „Изменения и допълнения на Закона за обществени
поръчки “ – лектор Гергана Тончева, организиран от „Магистер Диксит“ ЕООД гр.
София на 11.03.2019 г. до 12.03.2019 г. в град Добрич – употребени общо 2 работни
дни;

4.2. Участие на ръководителя на звеното за вътрешен одит и стажант-одитор в
обучителен семинар на тема „Мотивация и ефективност в работата“, организиран от
„Авангард Персонал Консултинг“ ООД гр. Добрич на 12,13.04.2019 г. в град Созопол –
употребени общо 4 работни дни;

4.3. Участие на ръководителя на звеното за вътрешен одит и стажант-одитор в
десета професионална среща на вътрешните одитори в България на тема: «Борбата с
измамите и корупцията. Научени ли са уроците?», организирана от Института на
вътрешните одитори в България /ИВОБ/ на 19, 20 и 21 юни 2019 г. в град София, Зала
Сердика, хотел Балкан - площад Света Неделя 5 – употребени общо 6 работни дни;



4.4. Участие на ръководителя на звеното за вътрешен одит и стажант-одитор в
национална конференция на вътрешните одитори в България, проведена под надслов:
„Мястото на вътрешния одит в бързо променящия се свят. Ще успее ли да се адаптира
към новите реалности?”, организирана от Института на вътрешните одитори в България
/ИВОБ/ на 21, 22 и 23 ноември 2019 г. в град София, Зала „Витоша“, Интер Експо
Център, – употребени общо 6 работни дни;

За самообучение – промени на нормативни актове, относими към дейността по
вътрешен одит са употребени 18 работни дни общо за двамата одитори през цялата
2019г.

Част ІIІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДИТНИТЕ
АНГАЖИМЕНТИ

1. Съществени констатации за организацията:
1.1. При извършения одит за законосъобразно и ефективно стопанисване и

управление на общински обекти с представителни и социални функции, предоставени
за управление на Общински младежки център „Захари Стоянов“, в т.ч. учебен център и
хостел“ се установи:

 Въпреки приемането и отчитане на бюджет на ОМЦ „Захари Стоянов“ град
Добрич във Функция III „Образование“, Дейност 337 „Извънучилищни дейности“,
дейността му не е регламентирана съгласно изискванията и разпоредбите на Закона на
предучилищно и училищно образование;

 Като правила за управление на човешките ресурси в ОМЦ „Захари Стоянов“
град Добрич, ръководството посочва, че се прилагат документите - Вътрешни правила
за работната заплата – приети 2008 г. и Правилник за вътрешния трудов ред също приет
2008г.

 В Общински младежки център „Захари Стоянов“ град Добрич без разписани
вътрешни правила се осъществява маркетинг, резервации и обратна връзка с клиентите
във връзка с предоставяни услуги.

1.2. При извършения одит на процеса по законосъобразно, ефективно и
ефикасно съставяне и изпълнение на делегиран бюджет в Основно училище „Христо
Смирненски“ гр. Добрич, се установи:

 В училището има разработена Стратегия за управление на риска, но към
същата не е утвърдена бланка и съответно не е разработен и не се поддържа риск
регистър;

 Бюджетът на училището е съставен съгласно нормативните изисквания, с
изключение на установена слабост, че през 2019 г. в резултат на утвърдени седем
маломерни паралелки - часовете по учебен план са увеличени значително, което
предполага и по големи разходи за възнаграждения на педагогическия персонал;

 При изпълнението на бюджета за 2018/2019г. е допусната слабост,
изразена в обстоятелството, че за всеки разход по бюджета на училището са съставяни
едновременно заявка за поемане на задължение и контролен лист за извършване на
разход.

 В ОУ „Христо Смирненски“ гр. Добрич не са разписани правила за
получаване на дарения, като част от Системата за финансово управление и контрол на
училището.

1.3. При извършения одит на процеса по оценка на проектни предложения от
междинно звено в Община град Добрич, се установи:



 Последните промени на вътрешни детайлни правила, издадени от УО на
ОПРР 2014 – 2020г. през месец юли 2018 г. и март 2019 г. не са отразени, чрез
актуализация в правилник за организацията на дейността на междинното звено за
оценка и подбор на проекти за изпълнение на инвестиционната програма за реализация
на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич

1.4 При извършения одит на организацията на дейността на „Автобусен
транспорт“ ЕООД гр. Добрия, чрез разписани правила в система за финансово
управление и контрол и стратегия за управление на риска, се установи:

 В несъответствие с изискването на чл.4 ал.1 от Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/, поради непровеждането на
конкурс, респективно липса на конкурентно избран бизнес план /програма за
управление/ не са определени законосъобразно цели на „Автобусен транспорт“ ЕООД,
съответно не са идентифицирани рискове за постигането им, както и в несъответствие с
чл.3.5 от Договора от 01.07.2014г. за възлагане на управлението на дружеството на
Росен Стоянов Русев не са въведени адекватни и ефективни правила в система за
финансово управление и контрол;

 Липсват подробно разписани вътрешни правила за процеса на управление на
персонала, но са на лице фактите, че за всеки служител от персонала на „Градски
транспорт“ ЕООД се води архивно досие със съставени в процеса от назначаване,
промяна и прекратяване на трудовите правоотношения документи.

 Извършени са незаконосъобразни действия по поемане на задължения,
респективно и при последвалото извършване на разходи, конкретно при сключване на
договори за наем между „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, като наемодател и
„Автобусен транспорт“ ЕООД, като наемател;

 Оповестените Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки в
„профила на купувача“ на „Автобусен транспорт“ ЕООД, към момента на извършване
на вътрешен одит не са променяни и актуализирани в съответствие с изискванията и
разпоредбите на новия Закон за обществени поръчки – обнародван в ДВ. Бр.13 от 16
Февруари 2016 г., доп. ДВ. Бр.34 от 3 Май 2016 г., изм. И доп. ДВ. Бр.63 от 4 Август
2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019г;

 Липсват разписани вътрешни правила по организация и контрол на приходите
от продажби;

1.5. При извършения одит на организация на дейността на „Жилфонд -инвест“
ЕООД гр. Добрич, чрез разписани правила в система за финансово управление и
контрол и стратегия за управление на риска, се установи:

 Системата от показатели за определяне на възнаграждението на управителите,
обективирана в Приложение №2 към Наредба за упражняване на правата върху
общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по
Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел последно изменена и допълнена през 2017г. не е нормативно правилна
и актуална. В несъответствие с изискването на чл.4 ал.1 от Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/, не са въведени достатъчно
адекватни и ефективни правила в системи за финансово управление и контрол.

 Не са разписани подробни вътрешни правила за процеса на управление на
персонала.

 В одитираното дружество не са попълвани контролни листи за документиране
на предварителен контрол преди поемане на задължение, т.е. преди сключване на
договори;



 Ръководството на „Жилфонд-инвест“ ЕООД счита, че дружеството не е
възложител и не следва да прилага изискванията и разпоредбите на новия Закон за
обществени поръчки– обнародван в ДВ. Бр.13 от 16 Февруари 2016г.

 Липсват разписани вътрешни правила по организация и контрол на приходите
от продажби.

1.6. При извършения одит по прилагане на правилата и процедурите на
бюджетния процес в Общинско предприятие „Център за защита на природата и
животните“ – второстепенен разпоредител с бюджет към Община град Добрич“, се
установи:

 При съставянето и приемането на бюджета на общинското предприятие за
2019 г. се установи разминаване между определеният от общински съвет числен състав
18 щатни бройки общо за двете бюджетни дейности и утвърдените от кмета на Община
град Добрич бройки персонал в длъжностното разписание и поименно разписание на
длъжностите за отделните дейности „приют“ и „зоопарк“ общо 19 бройки, т.е. с една
бройка повече от одобрената численост от общински съвет;

 Допуснати са слабости, пропуски и несъответствия по регламентиране на
експлоатация, ползване и отчитане на разходи за служебния автомобил,
незаконосъобразно отчитане на разходи за вода, електроенергия и съхранение на храна
за кучета в общинския приют за безстопанствени животни, липсата на четец на чипове
за маркираните животни в зоопарка и неспазване на изисквани за разпореждане на
удържани средства за членски внос за синдикална организация;

 Въпреки определените цени на услуги за Общинския приют за
безстопанствени животни - за деветмесечието на 2019г. не са регистрирани и отчетени
никакви приходи за общинския бюджет.

1.7. При извършения одит на процеса по законосъобразно, ефективно и
ефикасно съставяне и изпълнение на делегиран бюджет в ЦПЛР – Ученическо
общежитие“  гр. Добрич, се установи:

 В ЦПЛР-Ученическо общежитие гр. Добрич е разработена система за
финансово управление и контрол, в която са описани част от нормативно изискващите
се основни процедури във връзка с дейността на общежитието, но същите са с непълно
разработени вътрешни правила с участието на конкретни служители на общежитието,
участници в работния процес;

 За учебните 2017/2018г. и 2018/2019 г. в утвърдения списък – образец 3 е
подавана информация, че в ученическо общежитие са записани 105 ученика т. е. към
приемането на бюджета на общежитието за 2018/2019 г. е следвало вместо приходи в
размер на 10 000 лева, да се планират приходи от „Такса за ползване на общежитие“ в
размер около 30 000 лева, представляваща произведение от броя на записаните
ученици, които ползват общежитие, размера на таксата за ползване на ученическо
общежитие - 29,22 лева на месец, определена в чл. 33 ал.1 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община град Добрич и срока за ползване на общежитие за съответната годината т.е.
10 месеца;

 При изпълнението на бюджета за 2018/2019г. е допусната слабост, изразена в
обстоятелствата, че не е осигурено обективно отчитане на разходите за отопление, вода
и електроенергия, тъй като част от първия етаж на сградата на общежитието, в които са
обособени спортна зала за щанги и зала за хранене, както и санитарни помещения към
тях са ползвани безвъзмездно от Спортно училище „Г. С. Раковски“ гр. Добрич, което
въпреки, че е самостоятелна бюджетна организация с отделна сграда няма отделна



партида за отчитане на електроенергия, а отчита разходите си на база пасантен
електромер, към партидата на ЦПЛР - Ученическо общежитие гр. Добрич;

 Поради липса на законосъобразно разписани правила за настаняване и
ползване на стаи, зали и други помещения от външни за общежитието юридически или
физически лица се пропускат ползи и местни приходи. За периода от януари 2018г. до
юни 2019г. при настанени по Образец 3 общо 105 ученика, е следвало да се начислят и
съберат такси за ползване на общежитие общо в размер на 48 037,68 лева. Събраните
такси, по съставени приходни квитанции за периода са общо в размер на 16 976,98 лева
или е налице разлика от несъбрани такси за 16 месеца общо в размер на 31 060,98 лева.

2. Причини за допуснати слабости, пропуски и несъответствия, отразени в
съществени констатации с негативен ефект:

 Не са въведени основни контролни механизми;
 Въведените контролни механизми не се прилагат на практика;
 Не е осъществена обратна връзка за текущите дейности;
 Не са предприети навременни корективни действия;
 Текущите дейности не се наблюдават;
 Не са изградени достатъчни системи за документиране и докладване.
 Не е извършено проследяване на изпълнението на действията за отстраняване

на констатирани предишни слабости.

3. Препоръки
3.1. За съществените слабости (отразени в съществените констатации с

отрицателен ефект) са дадени следните 25 препоръки, с които са изисквани незабавни
действия от страна на ръководствата:

1. Ръководствата на Община град Добрич и Общински младежки център „Захари
Стоянов“ град Добрич да предприемат необходимите действия за приемане и
утвърждаване на статут на бюджетната структура, обвързан с нормативен акт, уреждащ
функцията и дейността му като второстепенен разпоредител с бюджет, съгласно
Единната бюджетна класификация.

2. Директорът на Общински младежки център „Захари Стоянов“ град Добрич да
предприеме необходимите действия за разписаните на правила за управление на
човешките ресурси в съответствие с правилата, разписани в Системата за финансово
управление и контрол на Община град Добрич.

3. Директорът на Общински младежки център „Захари Стоянов“ град Добрич да
предприеме действия за разписване на правила за осъществяване на маркетинг,
резервации, обратна връзка с клиентите, ценообразуване и др.;

4. Директорът на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Добрич, да предприеме действия
за допълване и актуализация на правилата в системата за финансово управление и
контрол на училището, по отношение на разработването и поддържането на риск
регистър в училището.

5. Директорът на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Добрич, да предприеме действия
за оптимизация на разходите за възнаграждения, в т. ч. лекторски часове, чрез
намаляване на броя на маломерни паралелки за учебната 2019/2020 г.

6. Директорът на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Добрич да предприеме действия
за актуализиране на правилата за осъществяване на предварителен контрол преди
поемане на задължение или извършване на разход, като се разпишат в кои случаи
предварителния контрол се документира с различните бланки, като контролен лист за
поемане на задължение и контролен лист за извършване на разход.



7. Директорът на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Добрич, да предприеме действия
за актуализиране на Системата за финансово управление и контрол на училището чрез
разписване на правила за получаване на дарения в училището.

8. Ръководителят на междинното звено в Община град Добрич - секретаря на
Общината да предприеме действия за актуализиране на правилата в Правилник за
организацията на дейността на междинното звено за оценка и подбор на проекти за
изпълнение на инвестиционната програма за реализация на интегрирания план за
градско възстановяване и развитие на Община град Добрич, в съответствие с
последните промени и изисквания на вътрешни детайлни правила за работата на
оценителните комисии за оценяване на проектни предложения по процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“,
издадени и актуализирани от управляващия орган на оперативната програма към месец
юли 2018г. и март 2019 г.

9. Управителят на „Градски транспорт“ ЕООД да извърши преглед за наличие на
разписани вътрешни правила по изискванията на чл.7. ал.1 и ал.2 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор и при наличие на пропуски да
предприеме действия за организация и разписване на вътрешни правила в Системата за
финансово управление и контрол на „Градски транспорт“ ЕООД, в т. ч. и „Стратегия за
управление на риска“.

10. Управителят на „Градски транспорт“ ЕООД да предприеме действия за
организация и разписване на правила за подбор, назначаване, стимулиране и атестация
на персонала към Системата за финансово управление и контрол на дружеството.

11. Управителят на ново-регистрираното „Градски транспорт“ ЕООД гр. Добрич
при отдаване под наем на активи да прилага разпоредбите на чл.22 от общинската
„Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и
сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел“.

Да се предприемат действия за разработване, утвърждаване, документиране и
регистриране на контролни листи за извършване на предварителен контрол преди
поемането на задължения/ извършване на разходи при осъществяване на дейността на
общинското дружество, в които да се документира предварителен контрол по следните
направления: - Компетентно ли е лицето, което поема задължение/заявило разхода?;
Правилно ли са отразени и изчислени стойностите в контролирания документ/и?;
Спазени ли са изискванията на нормативните актове по отношение на предприетите
действия за поемане на задължението или извършването на разхода?

12. Ръководството на „Градски транспорт“ ЕООД да се съобрази с годишно
извършените разходи за доставка на материални активи по отделни видове и съобразно
стойността им, на основание чл.20, ал.2 и ал.3 от ЗОП във връзка с чл.21, ал.8 от ЗОП
да проведе процедури за възлагане на обществени поръчки за доставката им през
следващите отчетни периоди.

13. Управителят на „Градски транспорт“ ЕООД да предприеме действия по
разписване и утвърждаване на вътрешни правила за организация и контрол на
приходите от продажби в дружеството.

14. Ръководството на Община град Добрич да предприеме действия за промяна и
актуализация на правилата за определяне на възнаграждения на управителите на
общински търговски дружества в Наредбата за упражняване на правата върху
общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските
дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел. Управителят на „Жилфонд-инвест“ ЕООД да



предприеме действия за организация и разписване на вътрешни правила в Система за
финансово управление и контрол по изискванията на чл.7. ал.1 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор.

15. Управителят на „Жилфонд-инвест“ ЕООД да предприеме действия за
организация и разписване на правила за подбор, назначаване, стимулиране и атестация
на персонала към Системата за финансово управление и контрол на дружеството.
Вътрешните правила за работна заплата да се прегледат и утвърдят от настоящия
управител на „Жилфонд-инвест“ ЕООД.

16. Управителят на „Жилфонд-инвест“ ЕООД да предприеме действия за
разработване, утвърждаване, документиране и регистриране на контролни листи за
извършване на предварителен контрол преди поемането на задължения при
осъществяване на дейността на общинското дружество, като в контролния лист, в това
число и в прилаганата „Заявка за закупуване“ да се документира предварителен
контрол по следните направления: - Компетентно ли е лицето, което поема
задължение/заявило разхода?; Правилно ли са отразени и изчислени стойностите в
контролирания документ/и?; Спазени ли са изискванията на нормативните актове по
отношение на предприетите действия за поемане на задължението или извършването на
разхода?

17. Ръководството на „Жилфонд-инвест“ ЕООД да отправи запитване към
Агенцията за обществени поръчки с искане на становище дали общинското
дружеството следва да прилага разпоредбите на Закона за обществени поръчки –
обнародван в ДВ. Бр.13 от 16 Февруари 2016г.

18. Управителят на „Жилфонд-инвест“ ЕООД да предприеме действия по
разписване и утвърждаване на вътрешни правила за организация и контрол на
приходите от продажби в дружеството.

19. Директорът на ОП „Център за защита на природата и животните“ гр. Добрич
да предприеме действия за актуализация на приложение А и Б към правилника за
дейността на общинското предприятие, с която да се отразят промените по структурата
и общата численост на персонала.

20. Директорът на ОП „Център за защита на природата и животните“ гр. Добрич
да предприеме действия за разписване на правила и утвърждаването им чрез заповеди
по установените пропуски по експлоатация, ползване и отчитане на разходи за
служебния автомобил, незаконосъобразно отчитане на разходи за вода, електроенергия
и съхранение на храна за кучета в общинския приют за безстопанствени животни,
липсата на четец на чипове за маркираните животни в зоопарка и неспазване на
изисквани за разпореждане на удържани средства за членски внос за синдикална
организация.

21. Директорът на ОП „Център за защита на природата и животните“ гр. Добрич
да предприеме действия за преглед и актуализация на възможностите за реализиране на
приходи от услуги в Общинския приют за безстопанствени животни.

22. Директорът на ЦПЛР - Ученическо общежитие гр. Добрич да предприеме
действия за допълване и актуализация на правилата в системата за финансово
управление и контрол на общежитието;

23. Директорът на ЦПЛР - Ученическо общежитие гр. Добрич, да предприеме
действия за обективно годишно планиране на размер на приходи от такси за ползване
на общежитие на база записаните брой ученици в ежегодно утвърждавания списък –
образец3.

24. Директорът на ЦПЛР - Ученическо общежитие гр. Добрич, да предприеме
действия за отчитане и мерки по възстановяване на разходите за отопление, вода и
електроенергия на ползваните от Спортно училище „Г. С. Раковски“ гр. Добрич -



спортна зала за щанги, зала за хранене и санитарните помещения към тях, обособени на
първия етаж от сградата на Ученическо общежитие гр. Добрич.

25. Директорът на ЦПЛР-Ученическо общежитие гр. Добрич да предприеме
действия за актуализиране на Системата за финансово управление и контрол, чрез
разписване на правила за получаване на приходи от управлението на общинския имот и
получаване на дарения в общежитието.

3.2. Видно по-горе, през отчетния период одиторите от звеното за вътрешен одит
дадоха общо 25 броя препоръки, като всички са приети от ръководителите на
одитираните структури.

Звеното за вътрешен одит извърши проследяване на изпълнението на приетите
25 броя препоръки (дадени от ЗВО през 2019г.), при което се установи, че са
изпълнени - 13 броя. Изпълнението на 4 броя препоръки, дадени в последния за 2019г.
одитен ангажимент ще бъдат проследени през следващия отчетен период – 2020 г., за 6
броя са предприети действия за изпълнението им, за 1 брой препоръка не е посочена
информация за изпълнението, а за една препоръка е подадена информация, че не е
изпълнена към момента на проверката.

3.3. Като резултат от дадените общо 25 броя препоръки, всички по съществени
констатации, подробно описани в т.3.1. са изпълнени 13 броя, или се отчита
изпълнение на дадените препоръки към 31.12.2019г. в съотношение 52 на сто.

4. Съществени констатации от предходния отчетен период, препоръки към
тях и предприети действия.

Не са налице съществени констатации от предходния отчетен период и
препоръки към тях, за които не са предприети действия за изпълнение.

Част IV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА
СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Основните изводи за функционирането на системите за финансово управление и
контрол в организацията, направени в резултат на изпълнените одитни ангажименти, са
следните:

Системите за финансово управление и контрол в Община град Добрич са
въведени със заповед № 580 от 21.04.2007г.,  като последното им изменение  и
допълване е извършено със  заповед на кмета на Община град Добрич
№830/19.07.2018г. касаещо актуализация на всички елементи на СФУК на Община град
Добрич. Във второстепенните разпоредители с делегиран бюджет и общински
търговски дружества също са разписани правила в системите за финансово управление
и контрол, но в следствие на слабо осъществен мониторинг същите не са своевременно
актуализирани и допълнени в съответствие с настъпили промени на нормативни актове,
регламентиращи организация и изпълнение на определени функции и дейности в
организациите от публичния сектор. С ежегодният мониторинг би следвало да се
инициира промяна и актуализация на правилата в СФУК с цел постигане на
съответствието им с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в
публичния сектор. Ръководствата на одитираните през 2019 г. структури, които не
прилагат Стратегията за управление на риска на Община град Добрич, все още не
проявяват достатъчно разбиране за необходимостта от разработване или прилагане
въобще на Стратегия за управление на риска.

В резултат на осъществените от Звено „Вътрешен одит“ ангажименти са дадени
становища и препоръки за изменение, актулизация и допълване, както на правилата за



финансово управление и контрол на отделни процеси, така и предложения за промени
на вътрешно нормативни регламенти в наредби и правилници, които са приети от
общински съвет.

Прилагането на разписани правила в Системи за финансово управление и
контрол в Община град Добрич като цяло осигурява разумна увереност, че целите на
Общината се постигат чрез съответствие със законодателството, вътрешните актове и
договори, надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация,
икономичност, ефективност, ефикасност на дейностите и опазване на активите и
информацията.

Чрез въведените системи за ФУК е създадена адекватна контролна среда,  която
е осигурена чрез разписани и въведени вътрешни нормативни документи, прилагани от
служители с необходимата компетентност.

На основание на разписани правила и процедури в Стратегия за управление на
риска в Община град Добрич, ежегодно след оценка на риска се съставя риск-регистър
с определените мерки за намаляване на установените рискове в съответните дейности.

Въведените контролни дейности са насочени към намаляване на рисковете и
постигане целите на общината, изпълнение на решенията на ръководителите.
Елементите на СФУК функционират ефективно, като се прилага принципа на
разделение на отговорностите при вземане на решения, осъществяване на контрол и
осчетоводяване, с което се гарантира добро финансово управление, икономично и
ефективно протичане на процесите в Общината.

Информационните системи в общината са въведени чрез писмени правила и
процедури, които се прилагат задължително от служителите в общината.

С одитните доклади е предоставена информация на кмета на Община град
Добрич за наличието и функционирането на Системи за финансово управление и
контрол и спазване на разписаните правила за отделни дейности, процеси в
разпоредители с бюджет и търговски дружества с общинско участие в капитала, с което
подпомагаме кмета да придобие разумна увереност за законосъобразност на дейностите
и за вземане на целесъобразни и адекватни управленски решения.

Част V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО
ВЪТРЕШЕН ОДИТ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

В продължение на досегашната практика в изпълнение на основната цел на
звеното за вътрешен одит - предоставяне на ръководството на Община град Добрич
обективна и независима оценка относно актуалното състояние и функционирането на
системите за финансово управление и контрол в общината, второстепенните
разпоредители с бюджет и търговски дружества с общинско участие в капитала -
членовете на звеното за вътрешен одит следва да насочат усилията си за консултиране
и оценка на следните процеси:

- Текучество или подмяна на ръководния състав на общински бюджетни
организации – второстепенни разпоредители с бюджет или търговски дружества с
блокираща квота на участие в капитала им, от гледна точка на обучение по прилагане
на правилата, разписани в системите за финансово управление и контрол, управление
на риска и указанията на министъра на финансите за прилагане на система за двоен
подпис при управление и разпореждане с бюджетни финансови средства.

- Във връзка с промените в законодателството за вътрешен одит, за публични
финанси, за обществени поръчки и контрол по усвояването на средства от ЕС е
необходимо одиторите от звеното да продължат да участват в обучения, с цел
актуализация на знанията си и повишаване на личната си квалификация.



Част VІ. ДРУГИ
През 2019 г. като текущи одитни ангажименти, извън годишния одитен план са

извършени и регистрирани допълнително четири ангажимента за консултиране,
възложени от кмета на Община град Добрич, както следва:

1. Извършване и съставяне на протокол от проверка в Общинско предприятие
„Устойчиви дейности и проекти” гр. Добрич – обект „Разсадник“ на 01.02.2019 г., като
ангажимента е възложен със заповед № 150 /01.02.2012 год. на кмета на Община град
Добрич, издадена във връзка с регистриран в деловодната система на Община град
Добрич сигнал с вх.№ 94Д-00-122/31.01.2019г.

2. Изготвяне на становище по възложена със Заповед №182/07.02.2019г. на
кмета на Община град Добрич, проверка в Народно читалище „Йордан Йовков – 1870“
град Добрич, с която е определена комисия да даде мнение/становище с доказателства
по въпроса - Спазени ли са законовите изисквания и процедури при усвояването на
предоставени от Министерски съвет – целеви средства за демонтаж и ремонт на
покрива на сградата на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870“ град Добрич в
размер на 103 521 лева? Становището е регистрирано в деловодната система на
Община град Добрич с № 93-29-4/5.03.2019г.

3. Изготвяне на възражение срещу съставен Акт за установяване на
административно нарушение № F491181/17.06.2019г., съставен от Изабела Борисова
Дукова - инспектор по приходите сектор Добрич, във връзка с разпоредбите на чл.180а,
ал.1, във връзка с чл.163б, ал.1 т.1, чл. 124, ал.2, чл.86 ал. от ЗДДС. След изготвяне на
възражението са изготвени и 2 броя запитвания до директорите на Териториална
дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“  НАП град Варна и гр.
София, относно необходимостта от съставяне на протоколи по чл.117 ал.2, в сроковете
по чл.117 ал.3 от ЗДДС, в случай когато Община град Добрич е посредник по сделка,
конкретно не е нито доставчик, нито получател на услуга, а само префактурира разходи
за услуги на оператор на регионално депо за битови отпадъци на общо осем общини от
региона.

4. В следствие на докладна записка вх. № 93-00-90/23.08.2019 г. - от кмета на
Община град Добрич се възложи извършване на финансов одит на процеса по
изпълнение на дейностите по проект „За моето бъдеще“, реализиран по Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001-0018-С01 по
“Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос №5 „Регионална
социална инфраструктура”, наименование на процедурата - „Подкрепа за
деинституционализация на грижите за деца", съфинансирана от Европейския съюз, чрез
Европейския фонд за регионално развитие“.  Резултатите от изпълнения текущ одитен
ангажимент са регистрирани с № 93-00-90#/01.11.2019 г. в деловодната система на
Община град Добрич.

В резултат на одитната дейност на Звено „Вътрешен одит“ през 2019 г. в
изпълнение на разпоредбите на чл.30 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор  е
установен и докладван на компетентните органи един случай с „индикатори за измама“.
Индикаторите са установени при осъществяване на одитен ангажимент за даване на
увереност в Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие гр.
Добрич, описани в следните обстоятелства:

За периода от януари 2018 г. до юни 2019г. не са събрани такси за ползване на
общежитие в размер над 30 000 лева, което води до индикацията, че в ученическо
общежитие има несъответствие между записаните ученици в утвърденият от РУО на
МОН Образец 3 и реално настанените и ползващи общежитие. Одитният екип



осъществи контакт с трима ученика от СУ „Димитър Талев“ гр. Добрич, които са
записани в утвърдения Образец 3 и дневниците по групи в ученическо общежитие с цел
установяване на причините за неплащане на такси за ползване на общежитие за
учебната 2018/2019 г. В присъствието на заместник-директора на СУ „Димитър Талев“
гр. Добрич и тримата заявиха, че не са ползвали ученическо общежитие и не са се
записвали за настаняване в същото, като двама от учениците споделиха, че пътуват
ежедневно с родителите си от близки до града села, а третия живее с родителите си в
жилище в град Добрич.

Чрез кмета на Община град Добрич, посредством писмо № 92-01-58/13.12.2019
г. отразено в деловодната система на Община град Добрич е уведомен началника на
Регионално управление на образованието на МОН град Добрич за предприемане на
действия по компетентност.

Настоящият годишен доклад е изготвен в три еднообразни екземпляра,
предназначени за Кмета на Община град Добрич, за Министъра на финансите и за
звеното за вътрешен одит.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Представяне за сведение на Стратегически план за периода 2020 - 2022 г. и Годишен
план за 2020 г. за дейността на Звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич на
Общински съвет.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 12:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор:

1. Приема за сведение Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен
одит“ при Община град Добрич за периода 2020 – 2022 г.

2. Приема за сведение Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при
Община град Добрич за 2020 г.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град
Добрич за 2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 13:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, приема Годишна
програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2020 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

2020



В страната има изградена добре функционираща и широко разгърната
читалищна мрежа. Създадени в България преди повече от 160 години, а в Добрич преди
150 години, те си остават гръбнака на културата в страната. Първообраз на
гражданското общество, те съчетават в себе си всички демократични принципи на
развитие в сферата на културата. От създаването им до днес в читалищата присъстват
хора от всички възрасти и пол, без ограничения за социална, етническа и религиозна
принадлежност. Българските читалища като традиционни, натоварени с доверие,
общностно основани и самоуправляващи се местни организации, притежават
изключителен потенциал за стимулиране на устойчиво регионално и местно развитие.
Тяхната роля може да отиде далеч отвъд изграждането и съхраняването на местната
културна идентичност. Чрез многообразието от продукти, услуги и инициативи в
сферата на културата, информацията, образованието, социализацията и гражданското
общество, те се превръщат в изключителен фактор за изграждане на общество на
знанието, фактор за  развитие на даден регион, съдействат за повишаване на качеството
на живот и субективното благополучие на своите общности и граждани.

I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГРАД
ДОБРИЧ ПРЕЗ 2019 г.

Брой читалища на територията на Община град Добрич
През 2019 г. на територията на Община град Добрич функционират следните

читалища:
Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г.” (НЧ „Йордан Йовков - 1870 г.”);
Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”  (НЧ „Пробуда – 1939 г.”);
Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” (НЧ „Романо дром – 2002 г.”);
Народно читалище „Мевляна – 2012 г.” (НЧ „Мевляна – 2012 г.”);
Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“   (НЧ „Български искрици – 2016 г.“);
Народно читалище „Добрич – 2017 г.“ (НЧ „Добрич – 2017 г.“).

Всички читалища в Добрич съгласно Закона за народните читалища (ЗНЧ) са
съдебно регистрирани и са вписани в публичния регистър на народните читалища и
читалищните сдружения към Министъра на културата.

Рег. № Читалище Град Област
17 „Йордан Йовков – 1870 г.“ Добрич Добрич
1582 „Пробуда – 1939 г.“ Добрич Добрич
2962 „Романо дром – 2002 г.“ Добрич Добрич
3545 „Мевляна – 2012 г.“ Добрич Добрич
3654 „Български искрици – 2016 г.“ Добрич Добрич
3660 „Добрич – 2017“ Добрич Добрич

Субсидирана численост на персонала и общ бюджет на читалищата през 2019 г.
Понастоящем читалищата са в системата на т.нар. делегирани от държавата

дейности. Средствата от държавния бюджет се определят на базата на субсидирана
численост, като една субсидирана бройка е обвързана със стандарт, в който са
разчетени средства за заплата, осигуровки и веществена издръжка. В съответствие със
ЗНЧ читалищата набират средства и от други източници - членски внос, културно-
просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания, ползване на
земеделски земи и др. Основен източник за средства обаче си остава държавната
субсидия, която се отпуска на читалищата чрез съответните общински бюджети.



Съгласно чл. 22 (2) от ЗНЧ с решение на общинския съвет читалищата могат да
бъдат финансирани допълнително над определената субсидия със средства от
собствените приходи на общината. Читалищата могат да кандидатстват и по различни
проекти.

Стандартът за 2019 г. за една субсидирана бройка в сравнение с предходната
година беше завишен от 8 375 лв. на 9 490 лв.

За 2019 година субсидираната численост за град Добрич е общо 43 бройки,
спрямо 2018 г. няма завишаване на субсидираната бройка. В тези бройки влизат и
бройките на РЕКИЦ „Читалища“.

Бройките за отделните читалища са както следва:
НЧ „Йордан Йовков - 1870 г. ” – 31, 5 бр. в т.ч. 3 бр. на РЕКИЦ;
НЧ „Пробуда – 1939 г.” - 2 бр.;
НЧ „Романо дром – 2002 г.” – 8,5 бр.;
НЧ „Мевляна – 2012 г.” – 1 бр.;
НЧ „Български искрици – 2016 г.“ – 0 бр.;
НЧ „Добрич – 2017 г.“ – 0 бр.

Общата сума на предоставената субсидия за читалищата като държавно-
делегирани дейности през 2019 г. възлиза на 408 070 лв.

Субсидията за отделните читалища е както следва:
НЧ „Йордан Йовков - 1870 г. ” – 298 935 лв.;
НЧ „Пробуда – 1939 г.” - 18 980 лв.;
НЧ „Романо дром – 2002 г.” – 80 665 лв.;
НЧ„Мевляна – 2012 г.” – 9 490 лв.;
НЧ „Български искрици – 2016 г.“ – 0 ;
НЧ „Добрич – 2017 г.“ - 0.

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗНЧ през 2019 г. Община град Добрич
дофинансира НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“, НЧ „Пробуда – 1939 г.“, НЧ „Романо дром
– 2002 г.“, НЧ „Мевляна – 2012 г.“, НЧ „Български искрици – 2016 г.“ и НЧ „Добрич –
2017 г.“ със средства от общинския бюджет в размер на 25 000 лв. за реализиране на
Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич, приета с
решение № 46-13/26.02.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

Материална база
Като цяло читалищата на територията на Община град Добрич разполагат с

материална база, която включва в себе си сграден фонд и оборудване. През 2019 г.
Община град Добрич предостави база и на НЧ „Български искрици – 2016 г.“.

Повечето от сградите на читалищата са актувани като общинска публична
собственост.
Читалище Адрес Правен статус на сградния

фонд
„Йордан Йовков – 1870
г.“

Ул. „25 септември“
44

Предоставена сграда
Публична общинска собственост

„Пробуда – 1939 г.“ Бул. „Добруджа“ 200
ЖК „Рилци“

Предоставена сграда
Публична общинска собственост

„Романо дром – 2002 г.“ Ул. „Васил Левски“
7

Предоставена база в сграда
Частна общинска собственост

„Мевляна – 2012 г.“ Ул. „Отец Паисий“
16

Предоставена база в сграда
Публична общинска собственост



„Български искрици –
2016 г.“

Ул. „Д-р Константин
Стоилов“ 18

Предоставена работилница в
АЕМО „Стария Добрич“.
Публична общинска собственост

„Добрич – 2017 г.“ ЖК „Дружба“ - 58 Предоставена база в сграда
Частна общинска собственост

Дейност
А. Библиотечно и информационно обслужване

Представата за библиотеките традиционно се свързва със съхраняването и
опазването на паметта на нацията, но мисията им днес е далеч по-обхватна – да
подпомагат всички сектори и всеки гражданин – от първия досег с книгата, през
образованието и ученето през целия живот, информационната грамотност,
професионалното развитие и израстване, научните изследвания, до осмислянето на
свободното време и четенето за удоволствие. Библиотеките са духовно пространство за
представяне на културно-историческото наследство и среда за творчество, креативност
и себеизява. Те осигуряват достъп на всеки до документи и услуги за образователни и
научни цели и подпомагат информационната, дигиталната, медийната и визуалната
грамотност чрез учене през целия живот. Младото поколение има своите очаквания за
библиотеките – като за модерни добре оборудвани центрове за достъп до информация,
места за социални комуникации и култура.

Читалищната библиотека притежава уникалност, произтичаща от мястото й като
елемент (и изпълнител на функции) на институцията читалище. Положението й като
част от читалището й придава възможности и особености, които я обособяват спрямо
другите видове библиотеки. Тя се вписва в по-общите и обемни функции на културния
институт читалище. Това положение има своите положителни и отрицателни страни.
Като част от читалището тя става елемент от важна културна и образователна
структура. Същевременно често остава изолирана спрямо водещи за даден момент
читалищни функции.

Широко е разпространено виждането, че липсата на средства е основната пречка
пред развитието на библиотеките, включително читалищните и че осигуряването на
постоянен достатъчен бюджет или добро друго финансиране би решило библиотечните
проблеми. Пропуска се, че в годините на преход обществените приоритети стават
други, което налага библиотеката да смени подхода си към читатели и общество и да се
ориентира към използването на различни, адекватни на съвременната ситуация
технологии на работа.

Читалищните библиотеки в Добрич се различават по обема библиотечни
документи, посещаемост и брой на читателите. По своята същност това се определя от
два основни фактора – местонахождение на библиотеката и читателите, които тя
обслужва, както и наличието и обновлението на библиотечния фонд. Диапазонът във
възрастовите граници на читателите е доста голям, което е и отличителна черта на
читалищните библиотеки – тяхната общодостъпност. През годината библиотеките
отбелязаха чрез различни форми – изложби, витрини, презентации, прожекции на
филми, маратон на четенето, беседи, представяне на книги и др., всички значими дати и
събития. През разглеждания период те участваха активно в културния календар на
града с форми, характерни за тяхната дейност - отбелязването на Международния ден
на детската книга, на Световния ден на книгата и авторското право, Деня на
библиотекаря, кръгли годишнини на представители на литературата, изкуствата,
науката.



Б. Любителско художествено творчество
Към момента в оформилата се читалищна мрежа широко застъпено е

любителското изкуство. Многобройните школи, кръжоци, фолклорни състави, групи за
изворен и автентичен фолклор, предоставят възможност на всеки не само да получава
културен продукт, но и да участва в процеса на неговото създаване. Тук се преплитат
традицията и съвремието.

За любителското изкуство са характерни общите белези на създаването на
културен продукт, които включват предназначение за всяка възрастова група, без
разликата на пол, вероизповедание, етническа или религиозна принадлежност,
социален статус. Неговото присъствие се забелязва в изключително много и
разнообразни институции, но е особено характерно за мрежата от читалища. В резултат
на него се забелязва подчертано увеличаване и силно присъствие в общия културен
живот на града. Събитията се провеждат на местно, регионално (областно), национално
и международно ниво. Днес любителското изкуство се разглежда в тясна връзка със
свободното време на хората, с неформалното образование, с концепцията за учене през
целия живот, като част от идеята за свободен и все по-широк достъп до културно
съдържание. Посредством него се създават предпоставки за професионална
квалификация и реализация в областта на културата, а от друга – се възпитава публика,
която да има потребност от участие в обществения културен живот. Съществена
характеристика на любителското изкуство е и връзката му със социализацията на
личността, посредством даване възможност за личностна изява. Посредством
любителското изкуство се поддържа жива и българската традиция, като основа на
нематериалното културно наследство на страната

Читалището си остава мястото, в което любителското творчество е най-силно
застъпено. Почти във всички читалища съществуват и развиват дейност различни по
своя обхват любителски формации. В голямата си част това са основно клубове,  школи
и студии за обучение, както и предимно музикални състави – танцови и музикални
ансамбли, групи за изворен фолклор, певчески групи. Засилен е интересът и към
музикалните школи, в които се изучават редица инструменти, както и към певческите и
хорови формации. Не на последно място интересът е и към любителските театрални
формации, школите по изобразително и приложни изкуства. При направата на един
профил на възрастовият характер, може да се забележи тенденцията на присъствие
основно на младото поколение – предимно младежи в учаща се възраст. Децата и
учениците са почти изцяло основното ядро на множеството формации и кръжоци.
Присъствието и участието на хора в активна работна възраст се наблюдава основно в
танцовите формации и то предимно фолклорни. В групите за изворен фолклор и стари
градски песни преобладават хората в пенсионна възраст. Всичко това предопределя и
характеристиката на посещаемост на читалищата, както и на развитието на отделните
форми на любителско творчество.

В. Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство
"Нематериално културно наследство" включва обичаите, формите на

представяне и изразяване, знанията и уменията, а така също и свързаните с тях
инструменти, предмети, артефакти и културни пространства, признати от общностите,
групите, а в някои случаи и от отделните лица, като част от тяхното културно
наследство. Това нематериално културно наследство, предавано от поколение на
поколение, се пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост от тяхната
обкръжаваща среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната история и формира
чувството им за самобитност и приемственост, като по този начин способства за



насърчаване на уважението към културното многообразие и творчество на
човечеството.

"Опазване" означава прилагането на дейности за осигуряване на жизнена
трайност на нематериалното културно наследство, включително неговото съхраняване,
развитие, популяризиране и предаване, предимно чрез формалното и неформално
образование, а така също и възраждане на различните аспекти на това наследство.

Читалищата са форум за общуване между различните поколения. В това
отношение изключително полезни са дейностите, които извършват Състав за градски
шлагери „Добрич“, Състав за патриотични песни „Армеец“, Дуо „Валмас“, Детска
танцова школа „Хорце“ при НЧ „Й. Йовков – 1870 г.“, Група за автентичен фолклор,
Танцов състав „Българилци“, Лазарска и Коледарска групи при НЧ „Пробуда – 1939 г.“,
Младежки и Женски клуб, танцовите и вокалните школи, оркестрите и ансамблите при
НЧ „Романо дром – 2002 г.“, Фолклорно-певческата група и Школата за приложно
изкуство при НЧ „Мевляна – 2012 г.“. Включването на любителските състави на НЧ
„Български искрици – 2016 г.“ – Възрожденска работилница, Клуб „Магията на
българската шевица“, Клуб „Дърворезба“, Клуб „Керамика“, Клуб „Обичаи и
традиции“, е от съществено значение за реконструкциите на традиционните обреди и
обичаи от народния календар – Баба Марта, Сирни Заговезни, Благовещение,
Лазаровден, Цветница и Великден, Гергьовден, Еньовден и Коледа.  По традиция  НЧ
„Романо дром – 2002 г.“ организира и честването на ромските празници: 14 януари –
Василица, 8 април – Международен ден на ромите и Едерлези,  а НЧ „Мевляна – 2002
г.“ – Къна, Арефе, Рамазан Байрам и Курбан Байрам, Тепреш, Хъдръллез и Сабантуй.
НЧ „Добрич – 2017 г.“ продължи и през 2019 г. проекта „Пеещо езеро.“, а НЧ „Й.
Йовков – 1870 г.“ за първи път през 2019 г. осъществи Етно-еко експедиция „Млад
възрожденец“ към Краеведска лаборатория.

През 2019 г. по идея на НЧ „Романо дром – 2002 г.“ и със съдействието на
Община град Добрич се осъществи Регионалният фестивал „Етнопалитра“ под
патронажа на Кмета на Община град Добрич – г-н Йордан Йорданов. Във фестивала
взеха участие любителски състави и индивидуални изпълнители при Народно
читалище  „Романо дром - 2002 г.“, Народно читалище  „Й. Йовков – 1870 г.“, Народно
читалище „Пробуда – 1939 г.“ и Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“

II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община град

Добрич за 2020 година се приема в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалища въз основа на внесените от читалищата програми за развитието им и
направените  предложения за дейността им през 2020 г. (чл.26а, ал.1 от Закона за
народните читалища). Програмата е съобразена със стратегическите документи за
развитието на общината.

Изготвянето на Програмата цели превръщането на читалищата в: културни
центрове за ресурсно осигуряване; в място за достъп до информация и съвременни
комуникации; в средище на поддържане и развитие на любителското изкуство, както и
на ключови организации за осъществяване на регионални, местни и градски
инициативи.
Стратегически цели:
1. Утвърждаване на читалищата като познато и привлекателно място за местната
общност;
2. Социалното развитие и смекчаване на неравенствата;
3. Създаване на практика на учене през целия живот, утвърждаване на икономиката на
знанието;



4. Съхраняване и развитие на местната културна идентичност;
5. Отключване на творческия дух на гражданите и общностите;
6. Достъп до глобалните достижения на културата чрез различни форми – фестивали,
културни изложения, събори и др.;
7. Място за зараждане на културните и творческите индустрии като потенциал за
икономическо развитие и работни места;
8. Читалището като средище и модел за културно многообразие;
9. Подкрепа и развитие на фестивалите на любителското изкуство.

III. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Читалищата финансират дейностите си в рамките на държавната субсидия и

собствените си приходи.
С Решение на Министерския съвет № 644 от 1 ноември 2019 г. за изменение и

допълнение на Решение на Министерския съвет № 208 от 16 април 2019 г. за приемане
на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни
показатели през 2020 г., стандартът за една субсидирана бройка за читалищата през
2020 г. е в размер на 10 440 лв., като същият е завишен с 10% спрямо предходната 2019
г.

Общият брой субсидирани бройки за читалищата в Добрич за 2020 г. е 45, в това
число и увеличение с 2 бройки, разпределени съгласно Правилата за предоставяне на
бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища,
утвърдени със Заповед № РД09-15/13.01.2015 г. на министъра на културата, както
следва:
 НЧ „Йордан Йовков - 1870 г. ” – 31, 5 бр. в т.ч. 3 бр. на РЕКИЦ;
 НЧ „Пробуда – 1939 г.” - 2 бр.;
 НЧ „Романо дром – 2002 г.” – 8,5 бр.;
 НЧ „Мевляна – 2012 г.” – 2 бр.;
 НЧ „Български искрици – 2016 г.“ – 0 бр.;
 НЧ „Добрич – 2017 г.“ – 1 бр.

2. И през 2020 г. читалищата на територията на Община град Добрич ще бъдат
финансирани допълнително над държавната субсидия от Община град Добрич със
средства от собствени приходи на общината в размер на 25 000 лв. след Решение на
Общински съвет град Добрич.

Съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ предвидените по държавния и общинския бюджет
средства се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на
Община град Добрич и представител на всяко читалище по Критерии за разпределение
на субсидията на народните читалища, одобрени от Министъра на културата, и за които
се сключват договори между Кмета на Община град Добрич и председателя на
съответното читалище на основание чл. 26 а, ал.3 от ЗНЧ.

IV. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ
Календарът на дейностите е на базата на направените от председателите на

читалищата на територията на града - НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“, НЧ „Пробуда –
1939 г.“, НЧ „Романо дром – 2002 г.“, НЧ „Мевляна – 2012 г.“, НЧ „Български искрици
– 2016 г.“ и НЧ „Добрич – 2017 г.“, предложения за дейност през 2020 година.

Акцент в дейността през 2020 година е честването на 150 години от създаването
на първото читалище в Добрич – „Йордан Йовков“.



месец събитие организатор
Януари 172 години от рождението на Христо

Ботев /1848-1876/
- Изложба на библиотечни документи

14 януари – Ромска Нова година
- Изложба на децата от Школа
„Художествено творчество“ на НЧ
„Романо дром – 2002 г.“

21 януари – Бабинден
- Възстановка на обреди и обичаи
- Изложба на шевици
- Изложба „От раклата на баба“

27  януари - 142 години от
освобождението на Добрич от
османско владичество
- Изложба на библиотечни документи
- Представяне на униформи,
въоръжение и снаряжение

Представяне на зимни празници –
Бабинден, Антоновден, Атанасовден,

Проект „Читалищната библиотека – в
дома на читателя с увреждане на
опорно-двигателния апарат“

Честване на 125 години от рождението
на Вадим Лазаркевич – илюстратор

Поетична вечер, посветена на Дамян
Дамянов

Творческа вечер на читалищни дейци от
НЧ „Мевляна- 2012 г.“

Проект „Читалищната библиотека – в
дома на читателя с увреждане на
опорно-двигателния апарат“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Български искрици-2016 г.“

НЧ „Български искрици-2016 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

Февруари Жива картина – Петльовден

14 февруари – Трифон Зарезан
- Възстановка на обреди и ритуали

14 февруари – Св. Валентин
- Отбелязване
- Изложба
- Младежки лудории

НЧ „Български искрици-2016 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Добрич – 2017г.“



19 февруари – 147 години от гибелта на
Васил Левски
- Изложба на библиотечни документи
- „Аз съм Левски“ – конкурс за рисунка,
презентация
- Участие в общоградски събития

21 февруари – Международен ден на
майчиния език – „Майчиният ми език и
защо трябва да го запазим“

100 години от рождението на Леда
Милева - презентация

Участие в Годишна работна среща на
Фондация „Америка за България“

Туристическо зимуване за членовете на
НЧ „Добрич – 2017“

Честване на 85 години от рождението
на Костадин Гугов

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

Март 1 март – Баба Марта
- Конкурс за изработване на мартеници

- Честване
- Изложба на мартеници

1 март – Ден на самодееца
- Концерт-продукция на школите
- Честване

3 март - 142 години от
Освобождението на България
- Изложба на библиотечни документи
- Конкурс за есе „ Героите на
Освобождението“
- Литературно четене
- Изложба

8 март – Международен ден на
жената
- Изложба на ръчно изработени изделия
- Творчески конкурс, изложба и
дегустация на ястия

10 март – Сирни Заговезни
- Битова презентация, сирнишка
трапеза

НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Добрич – 2017 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“
НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“



22 март – Първа пролет
- Честване
- Изработка на облекла от
нетрадиционни /екологични/ материали
и модно ревю
- Пъстър хоровод
- Представяне на ранни пролетни
обичаи
- Отбелязване на Невруз /Първа пролет/
с татарската общност в Дома на
културата в гр. Мангалия, Румъния –
концерт на фолклорната група към
читалището

27 март – Международен ден на
театъра
- Посещение на постановка

Световен ден на пощенските картички
– „Колекция пощенски картички от
фонда на библиотеката“ – изложба

Участие в Годишна среща на
Национална мрежа „Алианс за РДР“ –
София

30 март – 7 април - Екскурзия в Румъния
и посещение на паметници, свързана с
българската история

120 години от рождението на Веса
Паспалеева – презентация

30 март – 7 април - Зелено училище

НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“
НЧ „Български искрици-2016 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.

НЧ „Добрич – 2017 г.“

Април 2 април – Международен ден на
детската книга
- Седмица на детската книга

8 април – Международен ден на ромите

Дни на младежката активност –
творчески изяви на ученици в конкурси,
изложби, изработка на атрактивни
постери и картички с послание да пазим
природата, да съхраним земята,
спортни празници и др.

11 и 12 април – Лазаровден и Цветница

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“



- „Цветя“ – пролетна изложба на
Школата по изобразително изкуство
(150 години НЧ „Йордан Йовков – 1870
г.“)
- Възстановка на обреди и ритуали
- Изложба на стайни цветя и
аранжировка. Конкурс „Цветята в моя
дом“
- Битова презентация

23 април - Световен ден на книгата и
авторското право
– Маратон на четенето
- Представяне на книгите на д-р Хасан
Ефраимов и Фирдевс Бююкатеш

19, 20 и 21 април – Великден
- Оцветяване на яйца
- Весел Великден- честване
- Конкурс за най-шарено и най-здраво
великденско яйце
- Изложба „Великден“ на Школата по
изобразително изкуство
- Великденски концерт на Музикална
школа
- Великденско хоро
- Битова презентация

26 април – Жива картина – национално
освободително движение, хайдутите и
българските реболюционери

30 април – Празничен концерт „Тепреш,
Хъдръллез и Сабантуй – мост между
минало и настояще“

100 години от рождението на Валери
Петров - „Пет приказки – пет истории
с главен герой детето“ - презентация

Празник на фолклора – спектакъл на
ДТС „Хорце“ и ФТК „Хорце“ (150
години НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“)

Свещени дни и нощи в мюсюлманския и
християнски календар. Начало на месец
Рамазан /24 април 2020 г./ . Среща
разговор с представители на двете
религии

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Добрич – 2017 г.“
НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“
НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“



Творческа вечер, посветена на 80 години
от рождението на Кеазим Исинов-
художник, живописец

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

Май 1 май – 30 май - Туристически походи

6 май – Гергьовден
- Хоро на мегдана
- Едерлези - изложба

9 май – Ден на Европа
- Конкурс за есе „Европа и ние“
- Отбелязване

4 – 29 май – Юбилейни празници на НЧ
„Йордан Йовков – 1870 г.“ (150 години)
- Юбилеен алманах „150 години Народно
читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“
- Книжовно наследство 1870 – 1960.
Книги и периодичен печат от фонда на
библиотеката – изложба на
библиотечни документи
- „150 години Народно читалище
„Йордан Йовков – 1870 г.“ – избрани
фотографии и материали от архивния
фонд – изложба
- „150 години Народно читалище
„Йордан Йовков – 1870 г.“ – празничен
юбилеен концерт с участието на
читалищните школи и формации

11 май – Ден на Св. св. Кирил и
Методий, Ден на библиотекаря
- Честване
- „Библиотекар за един ден“-
опознавателна среща с децата
- Маратон на четенето, „Стани
библиотекар за един ден“, „Подари
книга, стани приятел“
- Отбелязване на 160 години от първото
честване в Добрич на празника на Св. св.
Кирил и Методий

24 май – Ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост
- Празничен концерт, изложба на
детски рисунки
- Участие в общоградски тържества

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“



22 – 26 май – Концерт по случай
Рамазан Байрам

29 май - Изложение „Даровете на
земята“

Годишно представяне на НЧ „Български
искрици-2016 г.“ – демонстрации, живи
картини, изложби, представяне на
книги за таврийските българи.
Международна среща

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

Юни 1 юни – Ден на детето
- Честване
- Забавни игри „Щастливо детство“
- Конкурс за таланти „По-по-най- “

2 юни – Ден на Ботев и падналите за
свободата и независимостта на
България
- Участие в туристически поход до връх
„Вола“ и събитията в град Враца
- Изложба на библиотечни документи
- Летен детски център „Млади
възрожденци“ до 11 септември
- Конкурс за есе „Патриотизмът на
българите“
- Изложба „Героизмът на Ботев“

5 юни – Световен ден за опазване на
околната среда – почистване и
засаждане на цветя

Концерт-продукция на школите

10 юни – 30 юни – Лятна „Етно-еко
експедиция „Млад възрожденец“

10 юни – Ден на ромската жена
- Отбелязване

24 юни – Еньовден
- „Уханието на билките“ – събиране на
билки

20 – 30 юни – Рок фест – Национален
фестивал за ученически рок
Председател на журито Иван Лечев

НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“



Летни занимания и изложби на
Школата по приложно изкуство

Представяне на летни празници и
обичаи, живи картини – Еньовден,
Петровден, Павльовден, Св. Врач

120 години от рождението на Мария
Грубешлиева – изложба

„Чичо Стоян и пътят му към детските
сърца“ – презентация

Участие в Детски етно фестивал
„Отворено сърце“ – Велико Търново
2020 и Кръгла маса „Ранното детско
развитие – защо е важно“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

Юли 1 юли – 15 септември - Фестивал „Пеещо
езеро“

1 юли – 15 септември – Концертни турнета
на съставите при НЧ „Добрич – 2017 г.“

18 юли - 183 години от рождението на
Васил Левски
- Честване
- Изложба

30 юли-02 август - Концерт по повод
Курбан Байрям

Летен детски център „Млади
възрожденци“

Лятно училище за народни занаяти и
практическа история

Конкурс-изложба „Здравей, ваканция“

170 години от рождението на Иван Вазов –
изложба на библиотечни документи

Участие на Певческата група и Танцовия
състав във фестивал „Еврофолк“ – Китен
2020

Летни занимания и изложби на Школата по
приложно изкуство

Лятна читалня, тематични празници,
анимации с децата „Моят любим приказен

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Български искрици-2016 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“



герой“

Лятно кино – прожекции за малки и големи

Участие в работна среща на Национална
мрежа „МИР“ – Велико Търново

„Движи се и победи“ – траедиционен
спортен празник

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

Август Фестивал „Пеещо езеро“

Летен детски център „Млади
възрожденци“

Лятно училище за народни занаяти и
практическа история

Концертни турнета на съставите при НЧ
„Добрич – 2017 г.“

132 години от рождението на Дора Габе
- Участие в традиционен събор в с. Дъбовик
- Най-добър рецитатор – състезание по
повод 132 години от рождението на Дора
Габе

Кампания „Всички деца – готови за
училище“ в ромските квартали

Децата и природата „Излети в парка и
спортни игри“

„Ах, морето“ – изработка на сувенири с
морски материали и изготвяне на изложба
от клуб „Сръчни ръце“

Участие в международно културно събитие
в гр. Сибиу, Румъния

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Български искрици-2016 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

Септември Фестивал „Пеещо езеро“

Летен детски център „Млади
възрожденци“

Лятно училище за народни занаяти и
практическа история

6 септември – Съединението на България
- Честване
- Фотоизложба
- Изложба с литературно четене
- Включване в общоградски чествания

22 септември – Ден на независимостта на
България

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Български искрици-2016 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Добрич – 2017 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“



- Фотоизложба на Клуба по дигитална
фотография
- Включване в общоградски чествания

25 септември – Ден на град  Добрич и 80
години от възвръщането на Южна
Добруджа към България
- Изложба на библиотечни документи
„Ликувай, Добрич“
- Участие в общоградски концерт, прояви

Кулинарно шоу „Уча се да готвя“

Честване на 813 години от рождението на
Мевляна Руми – поет, мистик и учител –
литературно четене

- Участие в обучение и обмяна на опит,
организирани от ТСА

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

Октомври Откриване на нов творчески сезон и нова
учебна година

1 октомври – Международен ден на
музиката и поезията
Месец на дарителството
- Благотворителен бал с участието на
всички школи и клубове
- „Музикалният живот в Добрич“ –
изложба на библиотечни документи
- Музикална вечер

Беседа - Мевлид

Участие в Регионален конкурс
„Надсвирване“- Шумен 2020

Участие в обучение и обмяна на опит,
организирано от АРДР (Алианс за ранно
детско развитие)

Участие в работни среща на Мрежа РЕЙН-
България

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Български искрици – 2016 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

Ноември 1 ноември – Ден на народните будители
- Среща с поети, писатели и дейци в
областта на културата
- Изложба с литературно четене
- Включване в общоградски чествания

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“



21 ноември – 140 години от рождението на
Йордан Йовков
- Изложба на библиотечни документи
„Поглед в Йовковия свят“
- „Да опознаем Йовков“ - честване
- „В света на Йовковите герои“ –
литературно четене

16 ноември – Ден на толерантността
- Конкурс за есе на тема „Толерантни ли
сме?“

21 ноември – Ден на християнското
семейство
- Изнесен спектакъл в с. Паскалево
- Кулинарна изложба от домашно
приготвени ястия

Представяне на есенни празници и обичаи,
живи картини – Кръстовден, Димитровден,
Андреевден

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

Декември 1 декември – Световен ден за борба със
СПИН – раздаване на информационни
материали за превенция

Коледни тържества с участието на
възпитаниците на школите, формациите и
съставите- концерти, изложби,
презентации, конкурси

Организиране на тематична екскурзия до
гр. Коня, Турция с участието на членове на
читалището

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Добрич – 2017 г.“
НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Ангажираност и подкрепа на внедрената Интегрирана система за управление на
качеството и околната среда по стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 14:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
декларира ангажираността си по осигуряване на необходимите условия за спазване
изискванията на внедрените системи за управление на качеството и околната среда по
международни стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и подкрепя Политиката по
управление на Интегрираната система за управление (Приложение).

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение

Политика по управление на Община град Добрич
Ръководството на Община град Добрич и Общински съвет град Добрич декларират своята
ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА, която е неразделна част
от цялостната ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ на Общината.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Е НАСОЧЕНА КЪМ:

 ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО
 КАЧЕСТВЕНО И ПРИВЕТЛИВО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
 ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
 ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЧИСТОТА И БОГАТСТВО НА

ПРИРОДАТА
 СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА НАРАСТВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ,

ОБРАЗОВАТЕЛЕН, СОЦИАЛЕН И КУЛТУРЕН ПРОСПЕРИТЕТ, СЪОБРАЗНО
ПОТРЕБНОСТИТЕ И ОЧАКВАНИЯТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ И ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

За осъществяване на своята Политика по управление, ръководството на Община град Добрич и
Общински съвет град Добрич насочват усилията си в следните направления:
 Постоянно подобряване на административния процес за осигуряване на адекватност,

целесъобразност, отчетност, равнопоставеност, надеждност, компетентност, воля за
качество и професионална етика при административното обслужване, съответстващо на
изискванията и очакванията на нашите клиенти;

 Поддържане и нарастване ефективността на Интегрираната система за управление в
съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и
динамичната среда за работа на българските общини;

 Ефективно използване на всички възможности за повишаване на инвестиционната
привлекателност на Община град Добрич;

 Непрекъснато усъвършенстване на информационните технологии, софтуерното и
хардуерното оборудване за оптимизиране на процесите, развитие на електронното
управление и комплексното административно обслужване;

 Привличане на допълнителни ресурси по линия на национални и международни
програми и фондове и обединяване усилията на всички заинтересовани страни за
осигуряване икономическия, образователния, социалния и културния просперитет на
Община град Добрич;

 Ефективно прилагане на нормативно предоставените правомощия за опазване и
подобряване на околната среда;

 Предприемане на резултатни действия за минимизиране и предотвратяване
замърсяването на околната среда; периодичен преглед и оценка на влиянието на
дейностите върху околната среда и определяне на съответстващи цели;

 Осигуряване съответствието с нормативните изисквания относно управлението на
аспектите на околната среда на Общината.

Ръководството на Община град Добрич и Общински съвет град Добрич осъзнават задължението и
отговорността си да осигуряват необходимите условия за стриктно спазване изискванията на
Интегрираната система за управление.

ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ
м. януари 2020 г.

Йордан Йорданов
Кмет на Община град Добрич

Мая Димитрова
Председател на Общински съвет Добрич



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
Проект „Подкрепа в дома“, с договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG05M9ОP001-2.040-0030,  процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица
с увреждания – Компонент 2“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 15:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал. 1, т. 5,
ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси:

1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на
Община град Добрич по Проект „Подкрепа в дома“, съгласно Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.040-0030 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в размер до
130 000, 00 лева (сто и тридесет хиляди лева), с цел разплащане на разходи по
изпълнение на проекта.

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на исканията
за плащане от Управляващия орган на програмата.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по
проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-
2.004-0028-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 16:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление  и местната администрация, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5,
ал. 2 и ал. 4 от Закона за публични финанси:

1. Дава съгласие за предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община град
Добрич по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна помощ №
BG05M9OP001-2.004-0028-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 в размер на 416 496,00 лева (четиристотин и шестнадесет хиляди
четиристотин деветдесет и шест лева), с цел разплащане на разходи по изпълнение на
проекта.

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на исканията за
Междинни и Финално плащане от Управляващия орган на програмата.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Участие в Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и
модернизация на общинска инфраструктура” по Програма „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност и енергийна сигурност“, която се финансира от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 17:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Одобрява предложения обхват на проектно предложение на Община град
Добрич в Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и
модернизация на общинска инфраструктура” по Програмата „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност и енергийна сигурност“, която се финансира от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 35; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2019 г.
и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от
бюджета на Община град Добрич за 2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 18:

Общински  съвет  град  Добрич,  на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Отчета за изпълнение на Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2019 г.

2. Дава съгласие за финансиране на граждански инициативи в полза на местната
общност от бюджета на Община град Добрич през 2020 г. в размер на 15 000
(петнадесет хиляди) лева.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 35; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и
Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 октомври 2019 г. до 31
декември 2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 19:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, одобрява разходите за командировки на Kмета на Община
град Добрич за периода от 01 октомври 2019 г. до 31 декември 2019 г. (пътни, дневни и
квартирни пари), съгласно Приложение № 1.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение № 1

(в лева)
Период на Място Дневни Нощувки Транспорт Всичко По покана на:

командировката

10.12.2019 -15.12.2019 гр.София 110,00 568,42 360,66 1039,08
Работни срещи в
МРРБ, НСОРБ,
Сметна палата

Всичко: 110,00 568,42 360,66 1039,08

Отчет
за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов -

Кмет на Община гр. Добрич
за периода 01.10.2019 г. - 31.12.2019 г.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 4/28 януари 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 4
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 януари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение за продажба на имот – общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 20:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публичен
търг с тайно наддаване и одобрява предложената начална тръжна цена на следния
имот:

- Поземлен имот с идентификатор 72624.618.266 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г.
на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-Д-481/19.03.2007 г. на
Началника на СГКК – Добрич, идентичен с УПИ І в кв. 23, предвиден „За търговия,
услуги и озеленяване“ по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик - Йовково“ - север на град
Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед
№387/02.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич, с площ 883,00 (осемстотин
осемдесет и три) кв. м, находящ се в жк „Балик“ в град Добрич, актуван с АОС №
3629/29.06.2007 г., вписан под № 21, том ІХс, вх. рег. № 10491/13.07.2007 г. в Службата
по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 44 434,00 (четиридесет и четири
хиляди четиристотин тридесет и четири) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота 12 416,70 (дванадесет хиляди четиристотин и
шестнадесет и 0.70) лева.

2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,

съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 4/28 януари 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 4
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 януари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение за продажба на нежилищен имот - самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72624.622.4289.1.82 по КККР на град Добрич, находящ се на бул.
„Добричка епопея“ № 10, ет. -1 по реда на ЗОС.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 21:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване и одобрява предложената начална тръжна цена на следния имот:

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.4289.1.82 по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-
18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед
№КД-14-08-Д-756/18.06.2008 г. на Началника на СГКК град Добрич, състоящ се от две
помещения, с обща площ 81,60 (осемдесет и един и 0.60) кв. м, с предназначение:
инфраструктурен обект, Кич 0,01232 от общите части на сградата, ведно с отстъпено право
на строеж, равняващо се на 11,70 (единадесет цяло и седемдесет стотни) кв. м, находящ се
на ет. -1 в сграда № 1, с административен адрес: бул. „Добричка епопея“ № 10,
разположена в ПИ с идентификатор 72624.622.4289 по КККР на град Добрич, актуван с
АОС № 4069/02.07.2008 г., вписан под номер № 120, том VІ, вх. рег. №10238/09.07.2007 г. в
Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена 34 900.00 (тридесет и
четири хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на самостоятелния обект е 34 579,50 (тридесет и четири
хиляди петстотин седемдесет и девет и 0,50) лева.

2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,

съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот – самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 72624.623.4469.1.2 по ул. „Шипка“ № 5А на Фондация
„Милостиво сърце“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 22:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 65 от НРПУРОИ, дава съгласие да се учреди безвъзмездно
право на ползване върху общински имот - самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72624.623.4469.1.2 на ул. „Шипка“ № 5А за срок от 10 (десет) години
на Фондация „Милостиво сърце“, ЕИК 205795095, с председател Александър Иванов.

Имотът е актуван с АОС № 4896/31.01.2013 г.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,  съгласно
закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 32; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – в сграда с
идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков” № 5.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 23:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
части от имот, публична общинска собственост в сграда с идентификатор
72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5, както следва:

- Кабинет 310 с площ 14,80 кв.м, с начална тръжна цена 137,94 лева месечно и
20% ДДС, за стоматологичен кабинет;

- Кабинет 314 с площ 15,00 кв.м, с начална тръжна цена 139,80 лева месечно и
20% ДДС, за стоматологичен кабинет;

- Кабинет 317 с площ 16.00 кв.м, с начална тръжна цена 149.12 лева месечно и 20
% ДДС, за стоматологичен кабинет.

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.
В кабинетите, където е налично оборудване, месечната наемна цена на

оборудването е определена въз основа на експертна оценка на инж. Иван Колев.
Вещото лице – оценител е определило долупосочените наемни цени за месец,

както следва:
- Стоматологичен стол - 15.00 лева и 20 % ДДС;
- Стоматологична машина – 25.00 лева и 20 % ДДС;
- Стерилизатор – 10.00 лева и 20 % ДДС;
- Сгъстен въздух (компресор) - 8.00 лева и 20 % ДДС.

Месечната наемна цена за оборудването е точна фиксирана стойност. То ще бъде
начислено само в случай, че използването му се претендира от Наемателя и ще бъде
използвано по време на наемното отношение.

Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС №
3842/27.12.2007 г.



Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Същата ще се
актуализира до 15 февруари на календарната година със Заповед на Кмета на
общината, в съответствие с отчетения от Националния статистически институт индекс
на инфлация

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Oтдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост във фоайето на
Дом за стари хора град Добрич – място за поставяне на автомат за топли напитки.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 24:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 и ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе търг с
тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
представляваща:

- част от фоайе на I-ви етаж в сградата на Дом за стари хора град Добрич – място
за поставяне на автомат за топли напитки с площ 2,5 кв. м, с начална тръжна цена
104,86 и 20% ДДС месечно.

Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост № 4765/15.02.2012 г.
Цената е определена, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Същата ще се
актуализира до 15 февруари на календарната година със Заповед на Кмета на
Общината, в съответствие с отчетения от Националния статистически институт индекс
на инфлация.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 33; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 4/28 януари 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 4
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 януари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.902.282 в местност „Гаази баба“ в землището на
град Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 25:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план
– План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.902.282 в местност „Гаази баба“,
землище на град Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“
с ново, ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м от границата към
пътя и на нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени
показатели: Плътност на застрояване до 40%, Кинт до 0,8 и Плътност на озеленяване
мин. 50%, Н до 7,00 м.

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид
върху технически носител, и копие на хартиен носител и в цифров вид върху
технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствените планове и в PDF формат.

Да се представят становища от „Електроразпределение – Север“ АД клон град
Добрич, „ВиК Добрич“ АД, РИОСВ град Варна.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 4/28 януари 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 4
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 януари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.442 в местност „Гаази баба“ в землището на
град Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 26:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план
– План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.442 в местност „Гаази баба“,
землище на град Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“
с ново, ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м от границата към
пътя и на нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени
показатели: Плътност на застрояване до 40%, Кинт до 0,8 и Плътност на озеленяване
мин. 50%, Н до 7,00 м.

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид
върху технически носител, и копие на хартиен носител и в цифров вид върху
технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствените планове и в PDF формат.

Да се представят становища от „Електроразпределение – Север“ АД клон град
Добрич, „ВиК Добрич“ АД, РИОСВ град Варна.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 4/28 януари 2020 година
ПРОТОКОЛ

№ 4
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 януари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.197 (земеделски) и ПИ 72624.904.537
(урбанизиран) в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно
строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 27:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план
– План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.197 (земеделски) и ПИ 72624.904.537
(урбанизиран) в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич, за промяна
предназначението  на земеделския ПИ 72624.904.197 за „Жилищно строителство“ с
ново, ниско, жилищно, свързано за двата имот застрояване с ограничителни линии на
5,0 м от границата към пътя и на нормативно определените отстояния от вътрешните
граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване до 40%, Кинт до 0,8 и
Плътност на озеленяване мин. 50%, Н до 7,00 м.

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид
върху технически носител, и копие на хартиен носител и в цифров вид върху
технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствените планове и в PDF формат.

Да се представят становища от „Електроразпределение – Север“ АД клон град
Добрич, „ВиК Добрич“ АД, РИОСВ град Варна.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изменение на решение № 3-39/20.12.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 28:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
24, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град
Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
изменя свое решение 3-39/20.12.2019 г., както следва:

Изменя Календарен график за провеждане на своите редовни заседания в частта му за
месец февруари 2020 година, съгласно Приложение № 1.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение № 1

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за провеждане заседания
на Общински съвет град Добрич

през 2020 година

МЕСЕЦ ДАТА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Даване съгласие за изработване на проект за изменение на План за улична регулация
(ПУР) и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за
УПИ XIV и УПИ XVI в кв. 276 на ПЗ „Запад“ град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 29:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.
134, ал. 2, т. 6 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на План за улична
регулация (ПУР) и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване
(ПУП-ПРЗ) за УПИ XIV и УПИ XVI в кв. 276 на ПЗ „Запад“ за подравняване на
външните им улично регулационни линии с външните линии на съседните УПИ, без да
се промяна на отреждането, начина и характера на застрояване и устройствените
показатели.

2. Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се съгласува от Служба по геодезия,
картография и кадастър - град Добрич, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №
РД-02-20-5/15.12.2016 г.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Удължаване срока на ликвидация на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 30:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.
266, ал. 2 от Търговския Закон и чл. 15, ал. 2, т. 3 от Наредбата за упражняване на
правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските
дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, удължава срока на ликвидация на
„Комуналефект” ЕООД – в ликвидация, град Добрич, с ЕИК 000840182 до 31.12.2020 г.

Задължава ликвидатора на търговското дружество да предприеме последващи законови
действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Определяне на представители от Общински съвет в Комисията за разглеждане,
одобряване и мониториране на проектите, кандидатстващи по програмата за
финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на
Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 31:

I. Общински съвет град Добрич, на основание т. 4 от раздел І от Програмата за
финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на
Община град Добрич и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, избира следните свои представители:

1. Павел Павлов
2. Станислав Илиев
3. Иво Пенчев
4. арх. Нежля Амди-Ганева

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 32:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, одобрява отчета за дейността на Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община град
Добрич през 2019 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Предложение за избор на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд –
Добрич за мандат 2020-2023 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 – 33:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 68а, ал. 4 и чл. 68е от Закона за съдебната власт:

1. Определя 14 (четиринадесет) кандидата за съдебни заседатели към съдебния
район на Районен съд – Добрич, за мандат 2020 – 2023, съгласно Списък на
предложените от Временната комисия, кандидати за съдебни заседатели - Приложение
№ 1, представляващ неразделна част от настоящото решение, и ги предлага за избиране
от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Добрич.

2. Възлага на Председателя на Общински съвет град Добрич да изпрати
настоящото решение на Председателя на Окръжен съд – Добрич, ведно с документите
по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение № 1

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
КЪМ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ

1. Борислав Димитров Добрев
2. Веселина Недялкова Димитрова
3. Виолета Пенчева Петрова
4. Ивелина Вълчева Георгиева
5. Капка Маринова Кръстева
6. Кера Николова Иванова
7. Найлен Неждет Али
8. Наско Георгиев Атанасов
9. Петя Живкова Петрова - Николова
10. Светослав Йорданов Илиев
11. Стефан Петков Стефанов
12. Стефка Колева Стоянова
13. Стоян Драгнев Иванов
14. Цанка Михайлова Райкова



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2020 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2020 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 4 –34:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, чл.
76, ал. 3 и чл. 79 от АПК:

1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град
Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
съгласно Приложение № 1.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 33; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Мая Димитрова)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение № 1
ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този Правилник определя основните дейности, функции, правата,
задълженията и организацията на работа на Общинския съвет и неговите органи,
свързани с предоставените му правомощия от Конституцията на Република България и
Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Чл. 2. Правилникът има за цел осигуряването на ефективна организация на
работата на Общинския съвет, неговите органи и общинските съветници,
взаимодействието им с Кмета, общинската администрация, гражданите и техните
сдружения за осъществяване на местно  самоуправление.

Чл. 3. Настоящият Правилник има задължителен характер за общинските
съветници и за служителите на общинската администрация във взаимоотношенията им
с Общинския съвет.

ГЛАВА ВТОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл. 4. (1) Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от
населението на град Добрич при условия и ред, определени от Изборния кодекс.

(2) Общинският съвет на Община град Добрич се състои от избраните 41
(четиридесет и един) общински съветници.

(3) Общинският съвет осъществява единна политика за развитие на общината,
съобразно законите на страната.

(4) В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните принципи:
законност; самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на
решения; гарантиране и закрила интересите на населението на Община град Добрич;
откритост; публичност при вземане на решения и тяхното изпълнение; колегиалност.

Чл. 5. Общинският съвет, в рамките на предоставената му компетентност,
определя политиката на общината по въпросите, свързани с:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси,
данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината;
3. сигурността, обществения ред и неприкосновеността на собствеността;
4. образованието и науката;
5. младежта и младежките дейности;
6. здравеопазването;
7. културата;
8. благоустрояването и комуналните дейности;
9. социалните услуги;
10. опазването на околната среда, рационално използване на природните

ресурси и защита при бедствия и аварии;



11. развитието на спорта, отдиха и туризма;
12. опазването и поддържането на исторически, културни и архитектурни

паметници и тяхното валоризиране;
13. международното сътрудничество и развитието на гражданското

общество;
14. граждани в неравностойно положение;
15. религиозните общности.

Чл. 6. (1) Общинският съвет:
1. създава Постоянни и Временни комисии и избира техните членове и

ръководства;
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация

по предложение на Кмета на общината;
3. избира и освобождава Председателя на Общинския съвет;
4. определя размера на трудовото възнаграждение на Кмета на общината в

рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на
персонала от общинския бюджет по предложение на Кмета на общината;

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и
приема отчет за изпълнението му;

6. определя размера на местните данъци и такси в граници, предвидени със
закон;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество и определя конкретните правомощия на Кмета;

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски
дружества с общинско имущество и избира представители на общината в
техните органи;

9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на
безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез
сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за
издаване на общински гаранции, по условия и по ред, определени със закон;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени
планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при
условията и по реда на Закона за устройство на територията;

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на
общината, които отразяват и европейските политики за развитието на местните
общности, в това число и по жилищни квартали;

12. определя изискванията за дейността на физическите и
юридическите лица на територията на общината, които произтичат от
екологичните, историческите, социалните и други особености на населеното
място, както и състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински
фондации и за управлението на дарено имущество;

14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни
власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска
цел и определя представителите на общината в тях;

15. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади,
паркове и други обекти с общинско значение;

16. приема решения за произвеждане на референдуми и  общи
събрания  на населението по въпроси от своята компетентност;

17. одобрява символ и печат на общината;



18. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни
граждани;

19. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на
приетите от него актове;

20. може да отменя административните актове, издадени от Кмета на
общината, които противоречат на актове, приети от Общинския съвет, в 14-
дневен срок от получаването им. В същия срок Общинският съвет може да
оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от Кмета на
общината пред съответния Административен съд;

21. приема решения за създаване, прекратяване и управление на
общински фондове;

22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от
изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на
определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината по
предложение на Кмета на общината, след съгласуване с Областния управител;

23. определя условията и реда за пътуване по маршрутите на
обществения градски транспорт на територията на Община град Добрич.
(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1, Общинският съвет приема

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
(3) Актовете на Общинския съвет се изпращат на Кмета на общината и на

Областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Актовете на Общинския съвет
се разгласяват на населението на общината в гореупоменатия срок чрез средствата за
масово осведомяване и чрез интернет-страницата на общината. Оспорването,
спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на Общински съвет, се
разгласява по същия начин. Актовете на Общинския съвет се обнародват в „Държавен
вестник”, когато това е определено със закон.

(4) Наредби и правилници, засягащи широк кръг обществени интереси, по
решение на Общинския съвет могат да се разглеждат и приемат в две четения.

Между първото и второто четене общинските съветници представят писмени
предложения по проекта. Вносителят на проекта и водещата Постоянна или Временна
комисия отразяват целесъобразните предложения в проекта и го представят в
окончателен вид за обсъждане и приемане на второ четене в Общинския съвет.

Чл. 7.  (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник.
(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните

интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната
администрация.

(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с
Правилник, приет от Общинския съвет.

(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство от 2/3 от
общия брой на общинските съветници.

Чл. 8. (1) Първото заседание на Общинския съвет се открива от Областния
управител и се председателства от най-възрастния от присъстващите общински
съветници до избирането на Председател по реда, указан от закона и този Правилник.

(2) На първото заседание общинските съветници полагат клетва с текст,
съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, което се удостоверява с подписването на клетвен
лист.

(3) Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване Председател на
съвета. Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина и отбелязва
предпочитания от него кандидат. За провеждане на тайното гласуване се избира
комисия, която определя вида на бюлетината, методиката за гласуване и изискванията,



на които трябва да отговаря бюлетината, за да е действителна, както и кога бюлетината
ще се счита за недействителна.

(4) Ако при първият избор не се получи мнозинство, изборът се повтаря между
първите двама, получили най-голям брой гласове. В този случай, за избран се счита
кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници.

(5) Общински съвет може да избира от своя състав Зам.-председатели с явно
гласуване.

Чл. 9. (1) Правомощията на Председателя на Общинския съвет се прекратяват
предсрочно при:

1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си

като Председател за повече от три месеца, с решение на Общински съвет, взето
по реда на чл. 8, ал. 3 и ал. 4.

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
(2) При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя, при негово

отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се
председателства от Зам.-председателя или от избран съветник.

Чл. 10. (1) Общинският съвет определя размера на възнаграждението на
Председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното
му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя
пропорционално на неговата продължителност, определена от Общинския съвет.
Размерът на възнаграждението на Председателя на Общински съвет не може да
надвишава 90 на сто от възнаграждението на Кмета на общината.

(2) Зам.-председателят на Общински съвет не получава възнаграждение в
качеството си на такъв.

Чл. 11. (1) В работата си Постоянните и Временните комисии могат да
привличат външни лица като експерти и консултанти.

(2) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и
становища в комисиите на Общински съвет.

(3) Общинският съвет определя обхвата на дейност, наименованието,
числеността и състава на всяка комисия.

(4) Председателите на Постоянни комисии, зам.-председателите и членовете на
комисиите се избират с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от общия
брой на съветниците.

Чл. 12. Общинският съвет няма самостоятелен щат и дейността му се подпомага
от самостоятелно звено „Секретариат на Общински съвет“, съгласно чл. 29а от
ЗМСМА.

Чл. 13. Общинският съвет се свиква на заседание от неговия Председател:
1. по негова инициатива;
2. по искане на 1/3 от общинските съветници;
3. по искане на 1/5 от избирателите на общината;
4. по искане на Областния управител.

Чл. 14. В случаите на т. 2, 3 и 4 на горния член, Председателят свиква заседание,
което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичане на този срок,
ако заседанието не бъде свикано от Председателя, то се свиква от вносителя на
искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

Чл. 15. (1) На Председателски съвет се обсъждат въпроси, свързани с проекто-
дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет.



(2) Председателският съвет е съставен от:
- Председателя и Зам.-председателите на Общински съвет;
- председатели на Постоянни комисии;
- председатели на партии, ако са общински съветници;
- представители на коалиции и партии общински съветници.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 16. Председателят на съвета:
1. свиква заседанията на съвета;
2. ръководи подготовката на заседанията;
3. ръководи заседанията на съвета;
4. координира работата на Постоянните комисии;
5. по своя инициатива провежда консултации и съвещания с председателите

на Постоянните комисии, представители на политически партии, обществени
организации и граждани;

6. подпомага съветниците в тяхната дейност;
7. представлява Общинския съвет пред външни лица и организации;
8. удостоверява с подписа си текста на приетите от Общинския съвет

актове;
9. удостоверява с подписа си верността на протоколите от заседанията на

Общинския съвет;
10. подписва кореспонденцията и документите, свързани с дейността

на Общинския съвет;
11. свиква Председателския съвет, съгласно чл. 15 и предлага проекто-

дневен ред на заседанието на Общински съвет;
12. определя водеща Постоянна или Временна комисия за внесените за

разглеждане в Общински съвет материали;
13. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите към

Общинския съвет и общинските съветници по реда на чл. 17;
14. контролира спазването на този Правилник;
15. следи за свеждане до знанието на гражданите на актовете на

Общинския съвет.
Чл. 17. (1) Председателят на Общинския съвет изисква от Кмета на Община град

Добрич осигуряване на необходимите условия за дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и специализирани органи, а Кметът ги изпълнява след постъпване на
искането.

(2) Председателят на Общински съвет осигурява достъп до публични изявления
и прес-съобщения на всяка една от представените в състава на Общински съвет партии
или местни коалиции, един път месечно.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл. 18.  (1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на
полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

(2) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;



2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от
свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. при подаване на оставка чрез Председателя на Общинския съвет до
Общинската избирателна комисия;

4. при избирането му за Народен представител, Министър, Областен
управител или Кмет, при назначаването му за Зам.-министър, Зам.-областен
управител, Зам.-кмет, кметски наместник или при назначаването му на щатна
длъжност в съответната общинска администрация;

5. когато без да е уведомил писмено Председателя на Общинския съвет за
неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна
ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три
поредни или в общо пет заседания на Общинския съвет през годината;

6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си,
поради заболяване за повече от 6 месеца или при смърт;

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до
промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;

8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до
закриване на общината;

9. при избирането или при назначаването му за член на управителен,
надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител,
прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски
дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по
Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като
общински съветник или подобна длъжност в друга държава-членка на
Европейския съюз.

10. при неизпълнение на задълженията по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА;
11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на

интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество;

12. при установяване на неизбираемост.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се установяват с документи, издадени от

компетентните органи, които се изпращат на Общинската избирателна комисия в
тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 2, т. 3 - в тридневен срок от
подаването на оставката, Председателят на Общинския съвет я изпраща на Общинската
избирателна комисия.

(4) Общинският съвет отпечатва и предава на всеки съветник служебна карта,
чрез която се легитимира.

Чл. 19. (1) Общинският съветник има право:
1. да бъде избиран в състава на Постоянни и Временни комисии на съвета;
2. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от

компетентността на съвета;
3. на питания към Кмета на Община град Добрич съгласно чл. 33, ал. 1, т. 4

от ЗМСМА;
4. да прави предложения за включване в дневния ред на заседанието на

въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
5. общинският съветник ползва служебен неплатен отпуск, който се зачита

за трудов стаж за времето, през което е зает във връзка с дейността му;
6. да участва като представител на държавата в органите на управление и

контрол на търговски дружества с държавно участие в капитала или на
юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение;



7. да ползва материално-техническата база и услугите на Общината за из-
пълнение на преките си функции на общински съветник безплатно.

8. да получава своевременно, но не по-късно от 7-дневен срок необходимата
за неговата дейност информация от всички общински звена, освен когато тя е
класифицирана информация и съставлява държавна или служебна тайна;

9. да внася проект на декларации.
(2) За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава общо

месечно възнаграждение в размер на 40 на сто от брутната работна заплата на
Председателя на Общински съвет за съответния месец.

(3) При отсъствие по неуважителни причини от заседание на Общински съвет или
от съответната Постоянна комисия, провеждани по приетия календарен график, се
правят следните удръжки от възнаграждението на общинския съветник:

1. С 50 лева за отсъствие от заседание на Постоянна комисия, в която е
член, когато общинският съветник участва в три Постоянни комисии.

2. Със 75 лева за отсъствие от заседание на Постоянна комисия, в която е
член, когато общинският съветник участва в две Постоянни комисии.

3. Със 150 лева за отсъствие от заседание на Общински съвет.
4. Не се правят удръжки от възнаграждението, когато отсъствието е по

служебни ангажименти, свързани с дейността на Общински съвет град Добрич и
Община град Добрич.

5. Не се правят удръжки от възнаграждението при отсъствие по
уважителни причини и след подадено заявление до Председателя на Общински съвет за
това.

(4) Държавните органи, службите на общинската администрация, стопански и
обществени организации са длъжни да съдействат и предоставят информация на
общинския съветник, свързана с дейността му като такъв.

(5) Командировъчните и други разноски, направени от общинския съветник във
връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.

Чл. 20. Общинският съветник е длъжен:
1. да присъства на заседанията на Общинския съвет и на комисиите, в които

е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2. да поддържа връзка с избирателите и да ги информира за дейността и

решенията на Общинския съвет;
3. да се подписва в присъствената книга в началото и края на заседанията на

Общинския съвет, като се отбелязва час;
4. да е запознат със съдържанието и проблематиката на предварително

изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
5. да изключи звука на мобилния си телефон по време на заседанието на

Общинския съвет.
Чл. 21. Общинският съветник не може да участва при вземане на решения,

които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и
роднини по права линия и по съребрена линия до 4-та степен включително,
включително и по сватовство до втора степен включително.

Чл. 22. Трудовото правоотношение с общинския съветник не може да бъде
прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. т. 2, 3 и 4
от Кодекса на труда.



ГЛАВА ПЕТА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 23. (1) Заседанието на Общинския съвет е основна организационно-правна
форма на работата му като орган за местно самоуправление.

(2) Общинският съвет се свиква на заседание най-малко 6 (шест) пъти в
годината, съгласно чл. 13 от този Правилник.

(3) Общинският съвет може да бъде свикан винаги, когато това е необходимо.
(4) Ако в продължение на 3 месеца Общинският съвет не проведе заседание,

правомощията му се прекратяват с решение на Общинската избирателна комисия и в 3-
месечен срок се провеждат нови избори за Общински съвет.

Чл. 24. (1) Заседанията на Общинския съвет на Община град Добрич се
провеждат по правило всеки последен вторник от месеца от 9 часа сутринта, като по
изключение заседание на Общинския съвет може да бъде проведено и на друга дата,
посочена от Председателя на Общинския съвет. Председателят на Общинския съвет в
края на всяко заседание уведомява общинските съветници за деня на следващото засе-
дание, а при насрочване на извънредни заседания уведомяването се извършва с писме-
ни покани или по електрона поща до всички общински съветници и Кмета на Община
град Добрич. Поканата съдържа проекта за дневен ред.

(2) На последното за календарната година заседание Общинският съвет приема
следващия годишен календарен график, в който са посочени датите на провеждане на
заседания, както и месецът, през който съветът няма да заседава. Приема се и
календарен график на заседанията на Постоянните комисии.

(3) Приетият календарен график е неразделна част от Правилника.
Чл. 25. (1) Заседанията на Общинския съвет са законни, ако присъстват повече

от половината от общия брой на съветниците.
(2) Решенията на Общински съвет се вземат с явно гласуване, чрез електронна

система, а при повреда в системата – с вдигане на ръка, с мнозинство повече от
половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде
тайно или поименно.

(3) Решенията на Общински съвет по чл. 6, ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 16 и чл.
7, ал. 3 от Правилника, се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на
съветниците.

(4) Решенията по чл. 6, ал. 1, т.т. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 и 16 от Правилника, се вземат
с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, а решенията за
разпореждане с общинско имущество се вземат и със съответното квалифицирано
мнозинство, предвидено в Закона за общинската собственост.

(5) Решенията, както и друга информация, свързана с дейността на Общински
съвет и неговите комисии, се довеждат до знанието на гражданите на град Добрич чрез
средствата за масово осведомяване и интернет-страницата на Община град Добрич.

Чл. 26. Заседанията на Общинския съвет са открити. Съветът може да реши
някои от заседанията да се проведат при закрити врати.

Чл. 27. (1) Граждани, които не са общински съветници, могат да присъстват на
заседанията, като заемат определените от Председателя на съвета места. По време на
заседанията те нямат право да нарушават реда по какъвто и да е начин.

(2) Гражданите по предходната алинея, в края на всяко заседание могат да се
изказват, да отправят питания, да изразяват становища и да правят предложения от
компетентността на Общинския съвет, Кмета или общинската администрация по
въпроси и проблеми с обществена значимост и интерес.



(3) Гражданите по предходната алинея имат право да вземат думата по
съответната точка, след изказванията на общинските съветници и преди гласуването на
решенията по съответната точка.

(4) В рамките на едно заседание изказванията на гражданите да са с
продължителност до 5 (пет) минути. Определянето на лицата, които ще се изказват, се
извършва по реда на подаване на заявка до Председателя на Общински съвет. На
отправените питания гражданите получават отговор по реда на чл. 33, ал. 1, т. 4 от
ЗМСМА.

Чл. 28. (1) Заседанията на Общинския съвет се подготвят под ръководството на
Председателя на съвета, подпомогнат от постоянните комисии чрез самостоятелно
звено „Секретариат на Общински съвет“.

(2) Заседанието на Общинския съвет се обявява на населението най-малко 7 дни
преди датата на свикването му, освен в нетърпящи отлагане случаи, чрез средствата за
масово осведомяване и интернет-страницата на Община град Добрич, като се обявява
датата, деня, часа, мястото на провеждане и дневния ред.

(3) Председателят на Общински съвет или Зам.-председателите разпределят
постъпилите предложения и материали в двудневен срок от внасянето им в Общински
съвет до Постоянните комисии, съобразно тяхната компетентност. Когато повече от
една комисия има отношение към дадено предложение, материалите се предоставят на
няколко различни комисии, като се определя водеща между тях чрез вписването й на
първо място.

(4) Водещата комисия организира и координира обсъждането на проекта, следи
за спазването на сроковете и подготвя основния доклад за заседанието на Общински
съвет.

(5) Постоянните комисии обсъждат предложенията и депозират при Председате-
ля на Общинския съвет своето мотивирано решение. След приключване на обсъждане-
то на предложенията в комисиите те могат да бъдат включени в дневния ред за следва-
що заседание на Общинския съвет.

Чл. 29.  (1) Председателят на Общинския съвет открива заседанието, ако е
налице необходимия кворум.

(2) При оспорване на кворума по всяко време, по искане на съветник и по
нареждане на Председателя се прави преброяване на присъствуващите в залата
съветници. Проверка за кворум се извършва и след всяка почивка или прекъсване на за-
седанието. Ако се установи липса на кворум, Председателя прекратява заседанието.

(3) Председателят прекъсва временно заседанието, когато в залата няма необхо-
димия кворум. Ако до 30 минути не се събере необходимият кворум, Председателя
прекратява заседанието.

Чл. 30. Председателят на Общинския съвет следи за реда в заседателната зала и
може да разпореди отделни лица, препятстващи нормалното протичане на заседанието,
да бъдат отстранени от залата.

Чл. 31. (1) Предложение за закрито заседание може да направи Председателят на
Общинския съвет, като бъде обявен въпросът, който ще се обсъжда на закритото
заседание, както и необходимостта от това. Такова предложение може да направи и
всеки един от общинските съветници.

(2) При постъпило предложение по предходната алинея, Председателят поканва
външните лица да напуснат залата. След като изслушат подробна мотивировка от
вносителя на предложението и след обсъждане, общинските съветници гласуват
предложението за провеждане на закрито заседание.

Чл. 32. (1) На Председателския съвет, по предложение на Председателя на
Общинския съвет, съгласувано с председателите на Постоянни комисии, съветът



приема въпроси, които ще се обсъждат на заседания на самия съвет и в Постоянните
комисии през годината.

(2) Предложения за включване в дневния ред и за обсъждане в заседания на
Общинския съвет, може да се правят и от Кмета, неговите заместници и секретаря на
общината.

(3) Заседанието на Общинския съвет се провежда по предварително обявен дне-
вен ред, който се гласува в началото.

(4) По изключение, по предложение на Председателя на Общинския съвет,  на
съветниците, на Кмета или на неговите заместници,  в дневния ред на текущото
заседание може да бъдат включени за разглеждане докладни записки, свързани с
вземането на неотложни решения.

Чл. 33. (1) Съветниците не могат да се изказват, без да са получили думата от
Председателя на Общинския съвет

(2) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена
заявка.

(3) Председателят съставя списък на желаещите да вземат думата и определя
реда на изказване на ораторите, съобразно поредността на постъпилите заявки.

(4) Председателят на Общинския съвет, след решение на Общинския съвет,
допуска изказвания и предложения на граждани по проблеми от дневния ред на
заседанието на Общинския съвет при депозирано резюме преди началото му, но за не
повече от 5 (пет) минути.

Чл. 34. (1) По процедурни въпроси поисканата дума се предоставя незабавно.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване

на реда за провеждане на заседанието, предвидено в настоящия Правилник или които
съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия дневен ред на
заседанието, включително:

1. за прекратяване на заседанието;
2. за отлагане на заседанието или на някои точки от него;
3. за отлагане на разискванията;
4. за прекратяване на разискванията;
5. за отлагане на гласуването;
6. за провеждане на поименно писмено гласуване;
7. проверка на кворума;
8. искане за тайно или поименно гласуване;
9. да се гласуват разделно точките от текста на решението в предложението.

(3) Процедурните въпроси се поставят кратко, в рамките на не повече от две
минути, без да се засяга същността на основния въпрос.

Чл. 35. Обяснението на вот се допуска в хода на разискванията.
Чл. 36. Ако ораторът се отклонява от обсъжданата тема или превиши

определеното време за изказване, Председателят го предупреждава и ако нарушаването
продължи, му отнемат думата.

Чл. 37. Общинският съветник има право на реплика:
1. репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване и

се прави веднага след изказването, като не може да трае повече от две минути;
2. по едно и също изказване може да се направят най-много три реплики;
3. не се допуска реплика на репликата на друг съветник;
4. след направените реплики изказалият се съветник има право на отговор

(дуплика) до две минути.
Чл. 38. (1) Всеки оратор има право на изказване до 5 (пет) минути, ако на

заседанието не се приеме друг регламент.



(2) След предупреждение към оратора за превишаване на времето, ако той не се
съобрази, Председателят му отнема думата.

Чл. 39. Ако списъкът на ораторите е изчерпан и никой не иска думата,
Председателят обявява разискванията за прекратени.

Чл. 40. (1) В случай, че е постъпило предложение за прекратяване или отлагане
на разискванията преди гласуването на предложението, думата се дава на още един
съветник, който не е съгласен с това предложение.

(2) Предложението за прекратяване се подлага на гласуване преди
предложението за отлагане.

Чл. 41. (1) При шум или безредие, с които се пречи на работата на общинските
съветници или когато други важни причини налагат, Председателят може да прекъсне
заседанието за определено време.

(2) По искане на общинските съветници председателят прекъсва заседанието за
определено време, но за не повече от 15 минути и само веднъж за едно заседание за
всяка политическа партия или коалиция.

(3) Общинските съветници нямат право да отправят лични нападки,
оскърбителни думи или заплахи против други общински съветници и да нарушават
реда на заседанието.

(4) Председателят може да налага на общинските съветници следните санкции:
1. напомняне;
2. забележка;
3. отнемане на думата;
4. отстраняване от заседанието.

(5) „Напомняне” се прави от Председателя на Общинския съвет на всеки оратор,
който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по ка-
къвто и да е начин. „Забележка” се прави от Председателя на Общинския съвет към об-
щински съветник, на когото е направено вече „Напомняне” на същото заседание, но
продължава да нарушава реда. „Забележка” се прави на общински съветник, който се е
обърнал с оскърбителни думи, жестове или заплахи към друг общински съветник или
представител на администрацията на Община град Добрич. Председателят на Общинс-
кия съвет наказва с „Отнемане на думата” общински съветник, който:

1. По време на изказването си има наложена една  от предвидените в чл. 41,
ал. 4 дисциплинарни мерки;

2. След изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въп-
реки поканата на Председателя на Общинския съвет да завърши. Председателят
на Общинския съвет наказва с „Отстраняване от заседанието” общински съвет-
ник, който:
 Възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен

начин;
 Продължително и непрекъснато не осигурява възможност за нормална ра-

бота в заседателната зала по време на заседание или обижда и оскърбява;
 Призовава към безпорядък или насилие в залата.

(6) Отстраняването се извършва след изричното разпореждане на Председателя
на Общинския съвет от лицата, отговарящи за реда.

Чл. 42. (1) Гласуването е лично. Гласува се „за“, „против“, „въздържал се“.
Гласуването се извършва явно, тайно или поименно.

(2) Явно гласуване се извършва чрез електронна система за гласуване, а при
повреда на системата – с вдигане на ръка.

(3) Поименно гласуване се извършва чрез:



1. електронна система за гласуване, в която поименно са изписани и се
отпечатват имената на общинските съветници, начина изписване и отпечатване
на имената на общинските съветници и начина на тяхното гласуване - „за”,
„против”, „въздържал се”, като списъкът се прилага към протокола, или

2. последователно прочитане имената на съветниците, които обявяват своя
глас „за”, „против” или „въздържал се”, а отговорът се вписва в списък, който се
прилага към протокола.

При гласуване с електронна система всеки общински съветник гласува единствено и
само чрез индивидуалния пулт за гласуване, идентифициран с неговото име.

(4) Тайното гласуване се извършва с бюлетини, като за целта Общински съвет
избира комисия за произвеждане на избора и се осигурява кабина. Резултатът от
гласуването се обявява от Председателя на комисията.

Чл. 43. Общинският съветник има право да предложи гласуването да бъде тайно
или поименно писмено чрез полагане на подпис в графи „за”, „против” или „въздържал
се” по конкретен проект за решение. Предложението се поставя на гласуване без
разисквания.

Чл. 44. Председателят обявява, че се пристъпва към гласуване. То започва
веднага след обявяването му. Докато трае гласуването, думата не се дава на никого.

Чл. 45. Гласува се по следния ред, ако бъдат направени:
1. предложение за прекратяване на разискванията;
2. предложение за отлагане за следващото заседание;
3. предложение за изменение и допълнение;
4. предложение за поправка.

Чл. 46. В случай, че гласовете „за“ са равни на гласовете „въздържал се“ и
„против“, решението се счита за неприето. Подлага се на повторно гласуване и ако се
повтори същия резултат, се отлага за следващото заседание.

Чл. 47. Когато протичането на гласуването или резултатите от него бъдат
оспорени, веднага след приключването му, Председателят може да разпореди то да
бъде повторено. Резултатът, установен при повторно гласуване е окончателен.

Чл. 48. За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол. Съветниците
имат право в 7-дневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола при
поискване, чрез предоставяне по електронен път, и да поискат поправки в него.
Протоколът се изготвя в срок от 5 (пет) дни след заседанието. При спор въпросът се
решава от съвета на следващото заседание.

Чл. 49. Заседанията на Общинския съвет се провеждат в заседателната зала на
общината. По изключение някои от заседанията могат да се провеждат и извън
общината.

Чл. 50. (1) Заседанията на Общинския съвет се насрочват, съгласно Закона за
местното самоуправление и местната администрация и настоящия Правилник чрез
писмо-покана или чрез електронна поща до общинските съветници, Кмета на общината
и заинтересовани служители от общинската администрация, в което се посочват датата,
деня, часа, мястото, проекта за дневен ред и се прилагат предстоящите за обсъждане
материали.

(2) Материалите по проекта за дневен ред се предоставят на общинските
съветници и Кмета на общината най-малко 7 дни преди датата на заседанието и в
приемната на общината за гражданите, доколкото те представляват обществен интерес
и по този начин няма да се накърнят права и законни интереси на трети лица.



(3) Покани за участие в заседанието на Общинския съвет може да се отправят от
Председателя на съвета и до органите, организациите, предприятията, фирмите и други,
имащи отношение по разглежданите в заседанието въпроси.

(4) Материалите, внасяни за разглеждане на заседания на Общинския съвет
следва да съдържат:

1. вносител;
2. основания за внасянето;
3. кратко изложение на въпроса, направеното до този момент и

действителното състояние на нещата;
4. аргументиране на необходимостта от неговото решаване;
5. обосновка на предложените проекторешения;
6. финансово обезпечаване;
7. срок за изпълнение;
8. изпълнител.

(5) Материали, за разглеждане в Общинския съвет, могат да внасят:
1. Председателят на Общинския съвет;
2. председателите на Постоянните комисии;
3. съветниците;
4. Кметът на общината;
5. Зам.-кметовете и секретарят на общината.

(6) Обемът на внасяните за разглеждане в Общинския съвет материали е по
преценка на вносителя, но във всички случаи трябва да е достатъчен, така че съветът да
може да се произнася по тях.

(7) Постоянната комисия „Законност, обществен ред и контрол“ изразява мнение
доколко са законосъобразни внасяните за разглеждане пред Постоянните комисии
материали и дава указания за отстраняване на нередностите преди разглеждането им в
Общинския съвет.

ГЛАВА ШЕСТА
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 51. (1) Постоянните комисии са помощни органи на Общинския съвет.
(2) Постоянните комисии работят съобразно предоставените им от Закона за

местното самоуправление и местната администрация правомощия и Правилника на
Общинския съвет и могат да приемат свои  вътрешни правила за работа в съответствие
с този правилник.

(3) Общинският съвет може да извършва промени на броя, обхвата на дейност и
числения състав на Постоянните комисии;

(4) Към Общинския съвет на Община град Добрич се изграждат следните
постоянни комисии (ПК):

1. ПК „Законност, обществен ред и контрол“;
2. ПК „Устройство на територията, жилищна политика, строителство и

инфраструктура“;
3. ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост“;
4. ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика“;
5. ПК „Наука, образование”;
6. ПК „Търговия, услуги и туризъм“;
7. ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси“;
8. ПК „Транспорт и екология“;
9. ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика“;



10. ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост“;
11. ПК „Спорт и младежки дейности“;
12. ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми

и проекти“;
13. ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика“.

(5) Всеки общински съветник е член на поне две Постоянни комисии и може да
бъде избран в най-много три Постоянни комисии и само в едно ръководство.
Председателят на Общински съвет може да не бъде избиран за член на Постоянна
комисия. Зам.-председателите на Общински съвет могат да бъдат избирани в
ръководството на Постоянна комисия.

Чл. 52.  (1) Всяка Постоянна комисия се състои от 5, 7 или 9 члена, има
Председател и Зам.-председател, избрани от Общинския съвет.

(2) Предсрочно освобождаване на Председател, Зам.-председател и членове на
ПК може да става:

1. по тяхна лична молба, без гласуване;
2. с решние на Общински съвет;
3. при условията на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА.

Чл. 53. Председателят на Постоянната комисия:
1. организира работата и заседанията на комисията;
2. поддържа връзки и координира дейността на комисията с Председателя

на Общинския съвет и с другите комисии, с Кмета на общината, Зам.-кметовете,
секретаря и ръководните длъжностни лица в общината.
Чл. 54. (1) Постоянната комисия:

1. проучва потребностите на гражданите на общината в съответната област
и прави предложение пред Общинския съвет за решаване на проблемите;

2. подпомага Общинския съвет при подготовката на решенията по въпроси,
внесени за обсъждане в съвета;

3. осъществява контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет;
4. извършва проверки в общината по въпроси, отнасящи се до предмета на

неговата дейност;
5. разглежда доклади, информации, отчети и други от Кмета на общината,

Зам.-кметовете, ръководителите на други органи и организации, имащи
взаимоотношения с общината;

6. по разглежданите въпроси приема предложения и препоръки, които се
предават в Общинския съвет и на съответните заинтересовани лица.
(2) В работата си Постоянните и Временните комисии могат да привличат

външни лица като експерти и консултанти.
Чл. 55. (1) Постоянната комисия се свиква на заседание по инициатива на

Председателя на Общинския съвет, от Председателя на Постоянната комисия или по
искане на повече от половината от нейните членове.

(2) При обсъждане на проекти и други материали в комисията, вносителят или
негов представител присъства на заседанието и дава необходимите разяснения.

(3) Заседанията на Постоянните комисии по принцип са открити. На тях могат да
присъстват общинските съветници, нечленуващи в съответната комисия, а също така
специалисти и граждани.

(4) Постоянните комисии могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по
предложение на Председателя на комисията или на нейни членове. Решението се взема
с обикновено мнозинство.



Чл. 56. Постоянните комисии заседават и вземат решения, когато присъстват
повече от половината от техните членове. Решенията се вземат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове на комисията с явно гласуване.

Чл. 57. (1) Постоянните комисии могат да провеждат съвместни заседания,
които се ръководят от Председателите по споразумение.

(2) При съвместни заседания, всяка комисия взема поотделно или общо решение
по обсъждания въпрос.

(3) При различни становища, всяка комисия прави свои доклади пред
Общинския съвет.

Чл. 58. (1) Докладчик пред Общинския съвет е Председателят на самата комисия
или член, избран от нея.

(2) В доклада се отразяват различните становища по проблема и мнозинството, с
което е взето окончателното решение.

Чл. 59. На заседанието на Постоянната комисия се води протокол, който се
подписва от Председателя и протоколчика.

Чл. 60. (1) Временните комисии се образуват по конкретен повод за проучване
на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Предложение за образуване на Временна комисия може да се прави от
Председателя на Общинския съвет, от Постоянна комисия или общински съветник.

(3) Задачите, числеността, състава и срока на дейност на Временната комисия се
определят от Общинския съвет.

(4) Правилата за работата на Постоянните комисии се прилагат и за Временните
комисии.

ГЛАВА СЕДМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С ОБЩИНСКАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 61. (1) Взаимоотношенията между Общинския съвет, Постоянните комисии
и общинската администрация се осъществяват съобразно разпоредбите на Закона за
местното самоуправление и местната администрация.

(2) Основните въпроси, които ще се разглеждат на заседанията се предоставят на
общинските съветници, Постоянните комисии, Кмета на общината и др. органи, които
трябва да внасят материали за обсъждане в съвета.

(3) Вносителите на докладни записки, свързани с разпореждане с общинска
собственост и промени в градоустройствения план, да обезпечават онагледяването с
технически средства по време на заседание на обектите, предмет на съответните
докладни.

(4) Общинският съвет да изисква ежемесечно от общинска администрация
информация за постъпили заявления, искания, предложения и др. от физически и
юридически лица, с цел включването в дневния ред на следващо заседание на онези от
тях, чието решаване е от компетенциите на Общинския съвет.

Чл. 62. (1) Основните въпроси, които ще се обсъждат в Общинския съвет и
Постоянните комисии, се отправят до Председателя на Общинския съвет 15 дни преди
провеждане заседанието на Общинския съвет за включване в проекта на дневния ред.

(2) Докладни записки и материали, неразгледани в Постоянните комисии, не
могат да влязат в дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет, освен в
случаите по чл. 32, ал. 4.

Чл. 63. (1) Председателят на Общинския съвет в двудневен срок от внасяне на
материала определя комисия, която ще обсъжда и внася предложение по предоставен
материал за обсъждане в Общинския съвет.



(2) Определената от Председателя на Общинския съвет комисия организира и
координира обсъждането на материала (доклад, информация, отчет, проект, докладна
записка и др.), следи за спазване на сроковете и подготовката на основния доклад за
заседанието на Общинския съвет.

(3) Председателят на Общинския съвет информира Постоянните комисии как са
разпределени внесените за обсъждане материали.

(4) Възражения по разпределението на материалите от Председателя на
Общинския съвет могат да се правят от заинтересованите Постоянни комисии и
отделните съветници пред Председателя на Общинския съвет в двудневен срок от
получаване на разпределението.

Чл. 64. (1) Постоянните комисии обсъждат материалите (извършват проверки) и
депозират своите мотивирани доклади (предложения) по тях пред Председателя на
Общинския съвет не по-късно от 10 дни след постъпването им в комисията.

(2) По мотивирано предложение на съответната комисия срокът по ал. 1 може да
бъде удължен с разрешение на Председателя на Общинския съвет.

Чл. 65. (1) В своите доклади общинската администрация и комисиите се
произнасят по необходимостта, законосъобразността, целесъобразността и
финансовото осигуряване на проекта, предложението, докладната записка и други.
Постоянните комисии правят мотивирано предложение до Общинския съвет да приеме
проекта така, както е внесен, да го приеме с изменения и допълнения или да го
отхвърли.

(2) Общинските съветници могат писмено да правят предложения по отделните
текстове на материалите, които предават на Председателя на Общинския съвет или на
Председателя на съответната Постоянна комисия.

(3) Когато счете за необходимо, Общинският съвет приема решения за
допълнително обсъждане на проекта и го изпраща в съответната Постоянна комисия.

(4) В този случай проектът се включва в дневния ред на следващото заседание,
ако Общинският съвет не реши друго.

(5) Докладна записка с едно и също съдържание може да се разглежда на
заседание на Общинския съвет най-много два пъти в рамките на 6 (шест) месеца.

Чл. 66. Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на обсъждането
му в заседание на Постоянната комисия или по време на заседание на Общинския
съвет.

Чл. 67. (1) Материалите за заседания на Общинския съвет и Постоянните
комисии се подготвят от определени от Кмета на общината служители от общинската
администрация.

(2) Материалите за заседания на Общинския съвет се раздават на съветниците,
Кмета, Зам.-кметовете, секретаря на общината и др. органи 10 дни преди датата на
заседанието.

(3) Всички материали, които се внасят за разглеждане от Общинския съвет се
придружават от пълна и детайлна информация, необходима за вземане на решенията,
по възможност визуална.

Чл. 68. Актовете на Общинския съвет се изпращат на Кмета на общината и на
Областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

Чл. 68а (1) Кметът на общината организира изпълнението на решенията на
Общинския съвет чрез общинската администрация и се отчита затова два пъти
годишно. Отчетът следва да описва решенията на Общинския съвет, договорите и
административните актове, издадени в тяхно изпълнение и съдържа анализ на
неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение.



(2) Кметът на общината изпраща на Общинския съвет административните
актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение
на актовете, приети от съвета в 3 дневен срок от издаването или подписването им.

Чл. 68б. (1) В структурата на общинската администрация се създава
самостоятелно звено „Секретариат на Общински съвет”, което подпомага работата на
Общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото
и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на
Председателя на Общинския съвет.

(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на
общинската администрация и заедно с длъжностното му разписание се утвърждава по
реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, по предложение на Председателя на Общинския
съвет.

(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на Председателя на
Общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването
и провеждането на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, както
следва:

1. Осъществява организационно и технически подготовката на материалите
и заседанията на Общинския съвет чрез Председателския съвет и във
взаимовръзка с общинските звена; протоколира заседания; изготвя и предава
по надлежния ред материалите за заседанията и решенията на Общински съвет.

2. Подпомага организационно и технически работата на Постоянните и
създавани Временни комисии към Общински съвет и техните Председатели
като подготвя и протоколира заседания; изготвя и връчва по надлежния ред
решенията/становищата им.

3. Поддържа актуална база данни в локалната мрежа относно документите
на Общински съвет – решения, Наредби, Правилници, Стратегии, Програми,
Планове, докладни записки, протоколи; поддържа актуална база данни за
водените съдебни дела, свързани с актовете на Общински съвет.

4. Предоставя изискващите се материали от и за заседанията на Общински
съвет на Областния управител, Кмета, членове на кметския екип и служители
на ръководно ниво, на медиите; подава регулярно на определените длъжностни
лица актуална информация за поместване на официалния сайт на общината в
частта, касаеща Общински съвет.

5. Съхранява надеждно документите на Общински съвет и Постоянните и
други комисии; при поискване, предоставя на граждани възможността да четат
на място копия от актовете на Общински съвет в Клуба на съветника.

(4) Председателят на Общинския съвет утвърждава длъжностните
характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното.
Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от
Председателя на Общинския съвет. Отпуските на служителите на звеното се съгласуват
от Председателя на Общинския съвет.

(5) Служителите в звеното се назначават и освобождават от Кмета на общината
по предложение на Председателя на Общинския съвет. Кметът на общината не може да
назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писмено
предложение от Председателя на Общинския съвет.



ГЛАВА ОСМА
КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 69. (1) Общинските съветници имат право да отправят питания до Кмета на
общината, Зам.-кметовете и секретаря. Питанията се поставят в писмена или устна
форма или по електронна поща.

(2) Питанията трябва да се формулират кратко, ясно и да съдържат само въпроси
с проблеми от компетентността на общинската администрация.

Чл. 70. (1) Писмените питания се предават на Председателя на Общински съвет
с копия до Кмета на общината, съответния Зам.-кмета или секретаря в писмена форма
най-късно пет дни преди заседанието. Председателят съобщава за постъпилите питания
на заседанието на съвета след тяхното подаване, ако е спазен горепосочения срок.

(2) Председателят на Общински съвет своевременно се информира постъпило ли
е питането до Кмета на общината, Зам.-кмета или секретаря.

Чл. 71. Питането се снема от дневния ред, когато общинският съветник, който
го е направил, отсъства от заседанието на Общинския съвет и се включва в дневния ред
на следващото заседание.

Чл. 72. Общинските съветници могат до получаване на отговора да оттеглят
своите питания с писмено искане.

Чл. 73. След пристъпване към разглеждане на питането, вносителят може да го
изложи в рамките на 5 минути пред Общинския съвет.

Чл. 74. (1) Кметът на общината или определен от него служител дава лично
устен и писмен отговор.

(2) След отговора на питането общинският съветник, който го е направил, има
право да зададе въпроси за уточняване.

(3) По отговора на питането не се провеждат разисквания.
(4) Последен има право на реплика общинският съветник, направил питането, в

която заявява дали е доволен от отговора.
(5) По изключение питането може да се отправи в деня на провеждане на

заседанието. Отговор се дава в зависимост от готовността на съответното длъжностно
лице за това.

Чл. 75. Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два
пъти годишно - през месеците юли и януари, отчет  за дейността на Общинския съвет и
на неговите комисии. Отчетите се разглеждат в открито заседание и се разгласяват на
населението на общината по начина, предвиден в настоящия Правилник.

ГЛАВА ДЕВЕТА
МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

Чл. 76.  (1) Международните връзки на Общински съвет град Добрич се
организират от Председателя на Общински съвет.

(2) Предложение за изпращане на делегации на Общински съвет град Добрич в
чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават от
Председателския съвет на Общински съвет град Добрич.

Чл. 77. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните
Постоянни комисии на Общинския съвет, съобразно материята и предмета на
договаряне. Те се произнасят по него в определен от Председателя на съвета срок.

(2) Становище по проекта за договор дава и Кметът на общината, когато
предложението не е направено от него.



Чл. 78. Когато договорът за сдружаване създава задължения за Кмета и
общинската администрация, извън изрично установените от закона и този Правилник,
той не може да бъде сключен без съгласието на Кмета.

Чл. 79. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Община град
Добрич с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни
власти.

Чл. 80. Общински съвет град Добрич ратифицира всички договори на Община
град Добрич, сключени с всички териториални единици или общности в страната и
чужбина.

Чл. 81. В рамките на следващото заседание на Общинския съвет ръководителите
на делегациите представят отчет за дейността си по време на посещението на
делегацията (писмен и устен).

ГЛАВА ДЕСЕТА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация се приема на едно
четене.
Параграф 2. Правилникът може да се променя през мандата. Искане за промяна
(допълнения и изменения на отделни текстове) може да внесе всеки общински
съветник.
Параграф  3. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му и има действие до
приемането на нов.
Параграф 4. Общинската администрация е длъжна да оказва пълно съдействие за
неговото прилагане.
Параграф 5. За всички случаи, неуредени в този Правилник, се прилагат релевантните
разпоредби на действащото законодателство.

Настоящият Правилник е приет на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с решение № 4-34 от 28 януари
2020 г. на Общински съвет град Добрич и отменя досегашния Правилник, приет с
решение № 2-2 от 24 ноември 2015 г. на Общински съвет град Добрич.


