
Р Е Ш Е Н И Я 
 

 

 

 

  

  

ЗАСЕДАНИЕ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Д о б р и ч 

 

 

№ 19 
 

 

 

 

 

 
 

проведено на 30 март 2021 година 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  
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ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 1: 

 

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

местното самоуправление и местната администрация и чл. 83, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси приема бюджетната прогноза за местни дейности, съгласно 

Приложение №1 „Прогноза за периода 2022 – 2024 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности”. 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 
 



 

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

      
 

  

 
    за периода от  до       

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет) 2021 2024       

                

Добрич код по ЕБК: 5803       

(наименование на първостепенния разпоредител с 

бюджет) 
          

Бланка версия 1.01 от 2021г.          (в лева) 

    

I. П Р И Х О Д И,  П О 

М О Щ И   И   Д А Р Е Н 

И Я 

Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 
Н А И М Е Н О В А Н И 

Е 
2020 2021 2022 2023 2024 

     0 1 ¦           

01-00 
Данък върху доходите на 

физически лица: 
187 784 190 000 190 500 191 000 191 500 

  01-03 

патентен данък и данък 

върху таксиметров 

превоз на пътници 

187 784 190 000 190 500 191 000 191 500 

13-00 
Имуществени и други местни 

данъци : 
7 885 174 8 075 000 8 135 000 8 189 000 8 240 000 

  13-01 
данък върху недвижими 

имоти 
1 816 685 1 850 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 

  13-03 
данък върху превозните 

средства 
4 172 571 4 300 000 4 300 000 4 350 000 4 400 000 

  13-04 

данък при придобиване 

на имущество по 

дарения и възмезден 

начин 

1 870 898 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 

  13-08 туристически данък 25 020 25 000 35 000 39 000 40 000 

20-00 Други данъци 657 200 100 100 100 

24-00 Приходи и доходи от собственост 2 945 282 2 990 000 2 990 000 2 990 000 2 990 000 

  24-04 

нетни приходи от 

продажби на услуги, 

стоки и продукция 

855 628 880 000 880 000 880 000 880 000 

  24-05 
приходи от наеми на 

имущество 
1 784 807 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

  24-06 
приходи от наеми на 

земя 
265 623 270 000 270 000 270 000 270 000 

  24-07 приходи от дивиденти 30 389 30 000 30 000 30 000 30 000 

  24-08 
приходи от лихви по 

текущи банкови сметки 
8 835 10 000 10 000 10 000 10 000 

27-00 Общински такси 7 309 147 7 930 000 7 930 100 7 930 100 7 930 200 

  27-01 
за ползване на детски 

градини 
423 999 500 000 500 000 500 000 500 000 

  27-02 

за ползване на детски 

ясли и други по 

здравеопазването 

218 309 270 000 270 000 270 000 270 000 

  27-04 

за ползване на домашен 

социален патронаж и 

други общински 

социални услуги 

258 214 260 000 260 000 260 000 260 000 

  27-05 

за ползване на пазари, 

тържища, панаири, 

тротоари, улични платна 

и др. 

405 277 410 000 410 000 410 000 410 000 

  27-07 за битови отпадъци 5 359 277 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 



  27-10 за технически услуги 270 020 270 000 270 000 270 000 270 000 

  27-11 
за административни 

услуги 
138 312 180 000 180 000 180 000 180 000 

  27-15 
за откупуване на гробни 

места 
70 625 74 000 74 000 74 000 74 000 

  27-17 за притежаване на куче 5 945 6 000 6 100 6 100 6 200 

  27-29 други общински такси 159 169 160 000 160 000 160 000 160 000 

28-00 
Глоби, санкции и наказателни 

лихви 
597 903 650 000 650 000 650 000 650 000 

  28-02 

глоби, санкции, 

неустойки, наказателни 

лихви, обезщетения и 

начети 

125 971 150 000 150 000 150 000 150 000 

  28-09 

наказателни лихви за 

данъци, мита и 

осигурителни вноски 

471 932 500 000 500 000 500 000 500 000 

36-00 Други приходи 37 724 55 000 55 000 55 000 55 000 

  36-01 

реализирани курсови 

разлики от валутни 

операции (нето) (+/-) 

-6 586 0 0 0 0 

  36-11 

получени 

застрахователни 

обезщетения за ДМА 

71 0 0 0 0 

  36-19 
други неданъчни 

приходи 
44 239 55 000 55 000 55 000 55 000 

37-00 
Внесени ДДС и други данъци 

върху продажбите  
-216 781 -1 520 000 -1 520 000 -1 520 000 -1 520 000 

  37-01 внесен ДДС (-) -100 813 -1 400 000 -1 400 000 -1 400 000 -1 400 000 

  37-02 

внесен данък върху 

приходите от стопанска 

дейност на бюджетните 

предприятия (-) 

-115 968 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 

40-00 
Постъпления от продажба на 

нефинансови активи (без § 40-71) 
1 499 244 4 200 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

  40-22 
постъпления от 

продажба на сгради 
510 150 800 000 800 000 800 000 800 000 

  40-30 

постъпления от 

продажба на 

нематериални 

дълготрайни активи 

24 881 40 000 40 000 40 000 40 000 

  40-40 
постъпления от 

продажба на земя 
964 213 3 360 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 

41-00 Приходи от концесии 159 027 234 660 221 000 207 000 179 000 

45-00 Помощи и дарения от страната 47 985 0 0 0 0 

  45-01 
текущи помощи и 

дарения от страната 
21 992 0 0 0 0 

  45-03 
капиталови помощи и 

дарения от страната 
25 993 0 0 0 0 

46-00 Помощи и дарения от чужбина 39 774 0 0 0 0 

  46-10 

текущи помощи и 

дарения от Европейския 

съюз 

4 559 0 0 0 0 

  46-70 
други текущи помощи и 

дарения от чужбина 
9 047 0 0 0 0 

  46-80 

други капиталови 

помощи и дарения  от 

чужбина 

26 168 0 0 0 0 

ВСИЧКО 99-99 

I. В С И Ч К О   П Р И Х 

О Д И,  П О М О Щ И   

И   Д А Р Е Н И Я 

20 492 920 22 804 860 21 651 700 21 692 200 21 715 800 

    

      в т.ч. данък върху 

таксиметров превоз на 

пътници 

94 075 90 000 95 000 95 500 96 000 



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до       

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

                

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на първостепенния разпоредител с 

бюджет) 
        (в лева) 

    

II. РАЗХОДИ - 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО 

ПАРАГРАФИ И 

ПОДПАРАГРАФИ 

Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

3 918 682 4 754 786 4 754 800 4 754 800 4 754 800 

  01-01 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

трудови 

правоотношения 

3 918 682 4 754 786 4 754 800 4 754 800 4 754 800 

02-00 
Други възнаграждения и 

плащания за персонала 
732 208 737 663 662 200 662 200 662 200 

  02-01 

за нещатен персонал 

нает по трудови 

правоотношения  

52 324 200 200 200 200 

  02-02 

за персонала по 

извънтрудови 

правоотношения 

492 610 584 048 584 400 584 400 584 400 

  02-05 

изплатени суми от 

СБКО за облекло и 

други на персонала, с 

характер на 

възнаграждение 

81 753 0 0 0 0 

  02-08 

обезщетения за 

персонала, с характер на 

възнаграждение 

83 079 126 415 57 600 57 600 57 600 

  02-09 
другиплащания и 

възнаграждения 
22 442 27 000 20 000 20 000 20 000 

05-00 
Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 
883 956 1 068 519 1 068 600 1 068 600 1 068 600 

  

05-51 

осигурителни вноски от 

работодатели за 

Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

547 786 665 543 665 500 665 500 665 500 

  
05-60 

здравно-осигурителни 

вноски от работодатели 
215 775 254 438 254 500 254 500 254 500 

  

05-80 

вноски за допълнително 

задължително 

осигуряване от 

работодатели 

120 395 148 538 148 600 148 600 148 600 

10-00 Издръжка 13 455 469 14 378 488 14 230 300 14 297 300 14 338 900 

  10-11 Храна 932 316 983 147 983 100 983 100 983 100 

  10-12 Медикаменти 4 575 4 900 4 900 4 900 4 900 

  10-13 
Постелен инвентар и 

облекло 
200 573 252 755 252 800 252 800 252 800 

  10-14 

Учебни и научно-

изследователски 

разходи и книги за 

1 053 951 1 000 1 000 1 000 



библиотеките 

  10-15 материали 477 878 477 821 477 800 477 800 477 800 

  10-16 вода, горива и енергия 1 180 459 1 395 677 1 395 600 1 395 600 1 395 600 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
9 279 977 9 999 667 9 909 600 9 909 600 9 909 600 

  10-30 Текущ ремонт 1 211 433 893 668 874 400 941 400 983 000 

  10-51 
командировки в 

страната 
18 575 49 100 33 100 33 100 33 100 

  10-52 

краткосрочни 

командировки в 

чужбина 

4 252 9 353 6 400 6 400 6 400 

  10-62 разходи за застраховки 30 315 34 043 34 100 34 100 34 100 

  10-63 
такса ангажимент по 

заеми 
12 966 20 000 0 0 0 

  10-91 други разходи за СБКО 4 978 113 406 113 500 113 500 113 500 

  10-92 

разходи за договорни 

санкции и неустойки, 

съдебни обезщетения и 

разноски 

68 163 100 000 100 000 100 000 100 000 

  10-98 

други разходи, 

некласифицирани в 

другите параграфи и 

подпараграфи 

27 956 44 000 44 000 44 000 44 000 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
-3 485 395 452 415 452 300 452 300 452 300 

  19-01 

платени държавни 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

-3 825 060 41 191 41 100 41 100 41 100 

  19-81 

платени общински 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

339 665 411 224 411 200 411 200 411 200 

22-00 
Разходи за лихви по заеми от 

страната 
392 531 405 000 179 500 153 000 135 000 

  22-21 

Разходи за лихви по 

заеми от банки в 

страната 

240 766 210 000 179 500 153 000 135 000 

  22-24 
Разходи за лихви по 

други заеми от страната 
151 765 195 000 0 0 0 

29-00 Други разходи за лихви 23 10 000 0 0 0 

  29-91 
Други разходи за лихви 

към  местни лица 
23 10 000 0 0 0 

40-00 Стипендии 720 810 800 800 800 

42-00 
Текущи трансфери, обезщетения и 

помощи за домакинствата 
32 129 45 420 45 500 45 500 45 500 

  42-14 

обезщетения и помощи 

по решение на 

общинския съвет 

32 129 45 420 45 500 45 500 45 500 

43-00 

Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови 

предприятия 

95 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

  43-01 за текуща дейност 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

  43-02 
за осъществяване на 

болнична помощ  
50 000 0 0 0 0 

45-00 

Субсидии и други текущи 

трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 

777 291 800 000 800 000 800 000 800 000 

46-00 

Разходи за членски внос и участие 

в нетърговски организации и 

дейности 

19 097 40 300 40 300 40 300 40 300 



51-00 

Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи 
469 885 292 953 27 000 27 000 27 000 

52-00 

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
2 495 070 5 428 641 708 400 708 400 708 400 

  

52-01 придобиване на 

компютри и хардуер 
0 3 000 0 0 0 

  
52-02 придобиване на сгради 610 245 10 809 0 0 0 

  

52-03 придобиване на друго 

оборудване, машини и 

съоръжения 

29 747 149 736 0 0 0 

  

52-04 придобиване на 

транспортни средства 
63 364 357 640 0 0 0 

  

52-06 изграждане на 

инфраструктурни 

обекти 

1 688 833 4 831 102 708 400 708 400 708 400 

  

52-19 придобиване на други 

ДМА 
102 881 76 354 0 0 0 

53-00 

Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи 
29 807 0 0 0 0 

  

53-01 придобиване на 

програмни продукти и 

лицензи за програмни 

продукти 

8 375 0 0 0 0 

  

53-09 придобиване на други 

нематериални 

дълготрайни активи 

21 432 0 0 0 0 

54-00 Придобиване на земя 3 700 11 533 0 0 0 

00-98 

Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи 
0 551 537 152 000 152 000 152 000 

ВСИЧКО 99-99 

II. ВСИЧКО РАЗХОДИ 

- РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

ПО ПАРАГРАФИ И 

ПОДПАРАГРАФИ 

19 820 173 29 023 065 23 166 700 23 207 200 23 230 800 

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до       

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на  

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет) 

           (в лева) 

    

III-ІV. ТРАНСФЕРИ И 

ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 

- РЕКАПИТУЛАЦИЯ 

Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

  ІІІ. 

ТРАНСФЕРИ 
   03 ¦           

31-00 

Трансфери между бюджета на 

бюджетната организация и ЦБ 

(нето) 

5 218 500 6 056 700 6 056 700 6 056 700 6 056 700 

  31-12 

обща изравнителна 

субсидия и други 

трансфери за местни 

дейности от ЦБ за 

общини (+) 

4 470 000 5 348 300 5 348 300 5 348 300 5 348 300 

  31-13 
получени от общини 

целеви субсидии от ЦБ 
636 100 708 400 708 400 708 400 708 400 



за капиталови разходи 

(+) 

  31-18 

получени от общини 

трансфери за други 

целеви разходи от ЦБ 

чрез  кодовете в СЕБРА 

488 001 ххх-х 

112 400 0 0 0 0 

61-00 Трансфери между бюджети (нето) 1 494 307 480 537 2 015 000 2 015 000 2 015 000 

  61-01 

трансфери между 

бюджети - получени 

трансфери (+) 

1 949 759 1 779 750 2 415 000 2 415 000 2 415 000 

  61-02 

трансфери между 

бюджети - предоставени 

трансфери (-) 

-455 452 -1 299 213 -400 000 -400 000 -400 000 

62-00 
Трансфери между бюджети и 

сметки за средствата от ЕС (нето) 
-5 875 310 -560 856 0 0 0 

  62-02 
- предоставени 

трансфери (+/-) 
-5 875 310 -560 856       

64-00 

Трансфери от/за държавни 

предприятия и други лица, 

включени в КФП 

1 347 419 469 278 0 0 0 

  
64-01 

- получени трансфери 

(+) 
1 347 419 469 278       

ВСИЧКО 99-99 
III. ВСИЧКО 

ТРАНСФЕРИ 
2 184 916 6 445 659 8 071 700 8 071 700 8 071 700 

76-00 

Временни безлихвени заеми 

между бюджети и сметки за 

средствата от ЕС (нето) 

500 583 650 000       

ВСИЧКО 99-99 

IV. ВСИЧКО 

ВРЕМЕННИ 

БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 

500 583 650 000 0 0 0 

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до       

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет) 

          (в лева) 

    
 

Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

    

V.-VІ. БЮДЖЕТНО 

САЛДО и 

ФИНАНСИРАНЕ НА 

БЮДЖЕТНОТО 

САЛДО 

2020 2021 2022 2023 2024 

     0 5  ¦           

    

V. БЮДЖЕТНО 

САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) 

/ ИЗЛИШЪК (+)      

(V.=I.-II.+III.+ІV.) 

3 358 246 877 454 6 556 700 6 556 700 6 556 700 

    

VІ. ФИНАНСИРАНЕ 

НА БЮДЖЕТНОТО 

САЛДО (VІ.=-V.) 

(2 524 664) 346 735 (5 556 700) (5 556 700) (5 556 700) 

    

Контрола: 

дефицит/излишък = 

финансиране с обратен 

знак (V. + VІ. = 0) 833 582 1 224 189 1 000 000 1 000 000 1 000 000 



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до       

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

                

Добрич        код по ЕБК: 5803       

          
 

  (в лева) 

       VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ 

И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) 
Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     0 6 ¦           

83-00 
Заеми от банки и други лица в 

страната - нето (+/-) 
-1 700 610 -2 061 720 -1 157 900 -1 157 900 -1 157 900 

  83-11 

получени краткосрочни 

заеми от банки в 

страната (+) 

600 000 0 0 0 0 

  83-21 

погашения по 

краткосрочни заеми от 

банки в страната (-) 

0 -600 000       

  83-22 

погашения по 

дългосрочни заеми от 

банки в страната (-) 

-1 551 154 -1 157 900 -1 157 900 -1 157 900 -1 157 900 

  83-71 

получени краткосрочни 

заеми от други лица  в 

страната (+) 

4 517 388 0 0 0 0 

  83-81 

погашения по 

краткосрочни заеми от 

други лица в страната (-) 

-4 902 644 0 0 0 0 

  83-82 

погашения по 

дългосрочни заеми от 

други лица в страната (-) 

-364 200 -303 820       

88-00 

Събрани средства и извършени 

плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове  

-463 346 -1 527 446 0 0 0 

  88-03 

събрани средства и 

извършени плащания 

от/за сметки за 

средствата от 

Европейския съюз  

-463 346 -1 527 446       

93-00 Друго финансиране - нето(+/-) -1 824 232 712 254 -4 398 800 -4 398 800 -4 398 800 

  93-36 

друго финансиране - 

операции с активи - 

предоставени временни 

депозити и гаранции на 

други бюджетни 

организации (-/+) 

-1 824 232 712 254 -4 398 800 -4 398 800 -4 398 800 

95-00 
Депозити и средства по сметки - 

нето (+/-)    
1 463 524 3 223 647 0 0 0 

  95-01 

остатък в левове по 

сметки от предходния 

период (+) 

4 680 768 1 877 036 0 0 0 

  95-02 

остатък в левова 

равностойност по 

валутни сметки от 

предходния период (+) 

6 403 1 346 611 0 0 0 

  95-07 

наличност в левове по 

сметки в края на 

периода (-) 

-1 877 036 0 0 0 0 

  95-08 
наличност в левова 

равностойност по 
-1 346 611 0 0 0 0 



валутни сметки в края 

на периода (-) 

ВСИЧКО 99-99 

VI. ВСИЧКО 

ОПЕРАЦИИ С 

ФИНАНСОВИ 

АКТИВИ И ПАСИВИ 

-2 524 664 346 735 -5 556 700 -5 556 700 -5 556 700 

    

Контрола: 

дефицит/излишък = 

финансиране с обратен 

знак (V. + VІ. = 0) 833 582 1 224 189 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

                

  
 

  
ГЛ. 

СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Силвия  Пенева 

        ( име и фамилия) 

ИЗГОТВИЛ: Снежка Димитрова РЪКОВОДИТЕЛ: Йордан Йорданов 

дата 

                                                                      

( име и фамилия) 
  ( име и фамилия) 

26.02.2021 г. служебни телефони  058/600-020 e-mail: s_deneva@dobrich.bg 

                

        Web-адрес:   

        
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до         II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на първостепенния разпоредител с 

бюджет) 
          

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  101 
<------          ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 
          

  101 
101 Изпълнителни и 

законодателни органи 
          

    
(наименование на 

дейността) 
          

02-00 
Други възнаграждения и 

плащания за персонала 
420 670 497 000 497 000 497 000 497 000 

  02-02 

за персонала по 

извънтрудови 

правоотношения 

420 670 497 000 497 000 497 000 497 000 

05-00 
Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 
61 694 95 500 95 500 95 500 95 500 

  

05-51 

осигурителни вноски от 

работодатели за 

Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

38 861 60 000 60 000 60 000 60 000 

  
05-60 

здравно-осигурителни 

вноски от работодатели 
15 414 22 000 22 000 22 000 22 000 

  

05-80 

вноски за допълнително 

задължително 

осигуряване от 

работодатели 

7 419 13 500 13 500 13 500 13 500 

10-00 Издръжка 578 946 649 280 630 300 630 300 630 300 



  10-11 Храна 17 014 0 0 0 0 

  10-13 
Постелен инвентар и 

облекло 
1 550 42 000 42 000 42 000 42 000 

  10-15 материали 84 091 83 000 83 000 83 000 83 000 

  10-16 вода, горива и енергия 132 276 142 500 142 500 142 500 142 500 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
334 919 320 780 320 800 320 800 320 800 

  10-51 
командировки в 

страната 
5 060 31 000 15 000 15 000 15 000 

  10-52 

краткосрочни 

командировки в 

чужбина 

3 836 8 000 5 000 5 000 5 000 

  10-98 

други разходи, 

некласифицирани в 

другите параграфи и 

подпараграфи 

200 22 000 22 000 22 000 22 000 

40-00 Стипендии 720 810 800 800 800 

42-00 
Текущи трансфери, обезщетения и 

помощи за домакинствата 
7 500 5 000 5 000 5 000 5 000 

  42-14 

обезщетения и помощи 

по решение на 

общинския съвет 

7 500 5 000 5 000 5 000 5 000 

53-00 

Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи 
8 375 0 0 0 0 

  

53-01 придобиване на 

програмни продукти и 

лицензи за програмни 

продукти 

8 375 0 0 0 0 

  99-99 
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 
1 077 905 1 247 590 1 228 600 1 228 600 1 228 600 

край на група 
       

        
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до         II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на първостепенния разпоредител с 

бюджет) 
          

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  202 
<------          ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 
          

  202 
202 Полиция, вътрешен 

ред и сигурност 
          

    
(наименование на 

дейността) 
          

10-00 Издръжка 1 706 10 000 10 000 10 000 10 000 

  10-15 материали 0 10 000 10 000 10 000 10 000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
1 706 0 0 0 0 

  99-99 
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 
1 706 10 000 10 000 10 000 10 000 

край на група 
       

        



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до         II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на първостепенния разпоредител с 

бюджет) 
          

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  301 
<------          ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 
          

  301 301 Образование           

    
(наименование на 

дейността) 
          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

215 186 246 716 246 700 246 700 246 700 

  01-01 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

трудови 

правоотношения 

215 186 246 716 246 700 246 700 246 700 

02-00 
Други възнаграждения и 

плащания за персонала 
15 046 27 067 21 900 21 900 21 900 

  02-02 

за персонала по 

извънтрудови 

правоотношения 

12 425 20 680 20 700 20 700 20 700 

  02-08 

обезщетения за 

персонала, с характер на 

възнаграждение 

1 635 5 187       

  02-09 
другиплащания и 

възнаграждения 
986 1 200 1 200 1 200 1 200 

05-00 
Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 
42 174 48 440 48 400 48 400 48 400 

  

05-51 

осигурителни вноски от 

работодатели за 

Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

25 888 29 700 29 700 29 700 29 700 

  
05-60 

здравно-осигурителни 

вноски от работодатели 
10 908 12 300 12 300 12 300 12 300 

  

05-80 

вноски за допълнително 

задължително 

осигуряване от 

работодатели 

5 378 6 440 6 400 6 400 6 400 

10-00 Издръжка 813 822 1 141 492 1 141 600 1 141 600 1 141 600 

  10-11 Храна 366 520 497 235 497 200 497 200 497 200 

  10-13 
Постелен инвентар и 

облекло 
50 453 51 825 51 800 51 800 51 800 

  10-14 

Учебни и научно-

изследователски 

разходи и книги за 

библиотеките 

1 053 951 1 000 1 000 1 000 

  10-15 материали 75 524 111 757 111 800 111 800 111 800 

  10-16 вода, горива и енергия 160 773 284 432 284 400 284 400 284 400 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
94 540 152 956 153 000 153 000 153 000 

  10-30 Текущ ремонт 58 176 32 083 32 100 32 100 32 100 



  10-51 
командировки в 

страната 
1 232 3 100 3 100 3 100 3 100 

  10-52 

краткосрочни 

командировки в 

чужбина 

416 1 353 1 400 1 400 1 400 

  10-62 разходи за застраховки 157 100 100 100 100 

  10-91 други разходи за СБКО 4 978 5 700 5 700 5 700 5 700 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
16 404 17 260 17 200 17 200 17 200 

  19-01 

платени държавни 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

533 241 200 200 200 

  19-81 

платени общински 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

15 871 17 019 17 000 17 000 17 000 

51-00 

Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи 
330 772 0 0 0 0 

52-00 

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
17 445 0 0 0 0 

  52-02 придобиване на сгради 10 245 0 0 0 0 

  

52-03 придобиване на друго 

оборудване, машини и 

съоръжения 

7 200 0 0 0 0 

00-98 

Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи 
0 51 537 52 000 52 000 52 000 

  99-99 
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 
1 450 849 1 532 512 1 527 800 1 527 800 1 527 800 

край на група 
       

        
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до         II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на първостепенния разпоредител с 

бюджет) 
          

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  401 
<------          ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 
          

  401 401 Здравеопазване           

    
(наименование на 

дейността) 
          

10-00 Издръжка 509 624 542 680 542 700 542 700 542 700 

  10-11 Храна 193 862 200 000 200 000 200 000 200 000 

  10-12 Медикаменти 791 1 000 1 000 1 000 1 000 

  10-13 
Постелен инвентар и 

облекло 
40 197 42 160 42 200 42 200 42 200 

  10-15 материали 76 241 90 000 90 000 90 000 90 000 

  10-16 вода, горива и енергия 134 347 140 000 140 000 140 000 140 000 



  10-20 
разходи за външни 

услуги 
63 120 68 420 68 400 68 400 68 400 

  10-62 разходи за застраховки 1 066 1 100 1 100 1 100 1 100 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
7 319 7 320 7 300 7 300 7 300 

  19-81 

платени общински 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

7 319 7 320 7 300 7 300 7 300 

42-00 
Текущи трансфери, обезщетения и 

помощи за домакинствата 
24 226 40 000 40 000 40 000 40 000 

  42-14 

обезщетения и помощи 

по решение на 

общинския съвет 

24 226 40 000 40 000 40 000 40 000 

43-00 

Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови 

предприятия 

50 000 0 0 0 0 

  43-02 
за осъществяване на 

болнична помощ  
50 000 0 0 0 0 

  99-99 
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 
591 169 590 000 590 000 590 000 590 000 

край на група 
       

        
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до         II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на първостепенния разпоредител с 

бюджет) 
          

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  503 
<------          ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 
          

  503 

503 Програми, дейности 

и служби по социалното 

осигуряване, 

подпомагане и заетостта 

          

    
(наименование на 

дейността) 
          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

463 042 446 428 446 400 446 400 446 400 

  01-01 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

трудови 

правоотношения 

463 042 446 428 446 400 446 400 446 400 

02-00 
Други възнаграждения и 

плащания за персонала 
25 087 27 799 17 000 17 000 17 000 

  02-02 

за персонала по 

извънтрудови 

правоотношения 

0 6 664 7 000 7 000 7 000 

  02-05 

изплатени суми от 

СБКО за облекло и 

други на персонала, с 

9 636 0 0 0 0 



характер на 

възнаграждение 

  02-08 

обезщетения за 

персонала, с характер на 

възнаграждение 

12 211 18 435 10 000 10 000 10 000 

  02-09 
другиплащания и 

възнаграждения 
3 240 2 700 0 0 0 

05-00 
Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 
91 372 85 795 85 800 85 800 85 800 

  

05-51 

осигурителни вноски от 

работодатели за 

Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

56 625 53 321 53 300 53 300 53 300 

  
05-60 

здравно-осигурителни 

вноски от работодатели 
23 696 21 579 21 600 21 600 21 600 

  

05-80 

вноски за допълнително 

задължително 

осигуряване от 

работодатели 

11 051 10 895 10 900 10 900 10 900 

10-00 Издръжка 438 281 366 615 366 600 366 600 366 600 

  10-11 Храна 320 586 258 189 258 200 258 200 258 200 

  10-13 
Постелен инвентар и 

облекло 
13 937 12 400 12 400 12 400 12 400 

  10-15 материали 31 877 21 000 21 000 21 000 21 000 

  10-16 вода, горива и енергия 45 762 43 080 43 100 43 100 43 100 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
23 349 19 000 19 000 19 000 19 000 

  10-62 разходи за застраховки 2 590 2 500 2 500 2 500 2 500 

  10-91 други разходи за СБКО 0 10 446 10 400 10 400 10 400 

  10-98 

други разходи, 

некласифицирани в 

другите параграфи и 

подпараграфи 

180 0 0 0 0 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
1 044 985 1 000 1 000 1 000 

  19-01 

платени държавни 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

62 0 0 0 0 

  19-81 

платени общински 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

982 985 1 000 1 000 1 000 

  99-99 
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 
1 018 826 927 622 916 800 916 800 916 800 

край на група 
       

        
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до         II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на първостепенния разпоредител с 

бюджет) 
          

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           



  #N/A             

  601 
<------          ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 
          

  601 

601 Жилищно 

строителство, 

благоустройство, 

комунално стопанство 

          

    
(наименование на 

дейността) 
          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

251 993 298 842 298 800 298 800 298 800 

  01-01 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

трудови 

правоотношения 

251 993 298 842 298 800 298 800 298 800 

02-00 
Други възнаграждения и 

плащания за персонала 
26 465 22 021 12 000 12 000 12 000 

  02-02 

за персонала по 

извънтрудови 

правоотношения 

19 710 9 984 10 000 10 000 10 000 

  02-05 

изплатени суми от 

СБКО за облекло и 

други на персонала, с 

характер на 

възнаграждение 

4 887 0 0 0 0 

  02-08 

обезщетения за 

персонала, с характер на 

възнаграждение 

398 10 537 500 500 500 

  02-09 
другиплащания и 

възнаграждения 
1 470 1 500 1 500 1 500 1 500 

05-00 
Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 
51 064 59 447 59 500 59 500 59 500 

  

05-51 

осигурителни вноски от 

работодатели за 

Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

33 400 39 251 39 300 39 300 39 300 

  
05-60 

здравно-осигурителни 

вноски от работодатели 
12 934 14 896 14 900 14 900 14 900 

  

05-80 

вноски за допълнително 

задължително 

осигуряване от 

работодатели 

4 730 5 300 5 300 5 300 5 300 

10-00 Издръжка 2 983 170 3 508 951 3 489 800 3 556 800 3 598 400 

  10-11 Храна 4 071 4 000 4 000 4 000 4 000 

  10-13 
Постелен инвентар и 

облекло 
8 510 7 580 7 600 7 600 7 600 

  10-15 материали 96 077 62 000 62 000 62 000 62 000 

  10-16 вода, горива и енергия 485 306 550 090 550 100 550 100 550 100 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
1 241 542 2 029 000 2 029 000 2 029 000 2 029 000 

  10-30 Текущ ремонт 1 141 407 848 151 828 900 895 900 937 500 

  10-62 разходи за застраховки 3 857 1 346 1 400 1 400 1 400 

  10-91 други разходи за СБКО 0 6 784 6 800 6 800 6 800 

  10-98 

други разходи, 

некласифицирани в 

другите параграфи и 

подпараграфи 

2 400 0 0 0 0 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
2 786 3 200 3 200 3 200 3 200 

  19-01 

платени държавни 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

189 200 200 200 200 



санкции 

  19-81 

платени общински 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

2 597 3 000 3 000 3 000 3 000 

51-00 

Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи 
127 101 265 998       

52-00 

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
2 386 975 889 975 708 400 708 400 708 400 

  52-02 придобиване на сгради 600 000 10 809       

  

52-03 придобиване на друго 

оборудване, машини и 

съоръжения 

18 047 147 000       

  

52-04 придобиване на 

транспортни средства 
0 105 000       

  

52-06 изграждане на 

инфраструктурни 

обекти 

1 688 833 579 166 708 400 708 400 708 400 

  

52-19 придобиване на други 

ДМА 
80 095 48 000       

53-00 

Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи 
21 432 0 0 0 0 

  

53-09 придобиване на други 

нематериални 

дълготрайни активи 

21 432 0 0 0 0 

54-00 Придобиване на земя 3 700 11 533       

  99-99 
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 
5 854 686 5 059 967 4 571 700 4 638 700 4 680 300 

край на група 
       

        
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до         II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на първостепенния разпоредител с 

бюджет) 
          

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  602 
<------          ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 
          

  602 
602 Опазване на 

околната среда 
          

    
(наименование на 

дейността) 
          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

1 082 205 1 442 228 1 442 200 1 442 200 1 442 200 

  01-01 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

трудови 

правоотношения 

1 082 205 1 442 228 1 442 200 1 442 200 1 442 200 

02-00 
Други възнаграждения и 

плащания за персонала 
107 520 67 337 32 200 32 200 32 200 

  02-01 за нещатен персонал 52 324 0 0 0 0 



нает по трудови 

правоотношения  

  02-02 

за персонала по 

извънтрудови 

правоотношения 

15 720 15 720 15 700 15 700 15 700 

  02-05 

изплатени суми от 

СБКО за облекло и 

други на персонала, с 

характер на 

възнаграждение 

23 254 0 0 0 0 

  02-08 

обезщетения за 

персонала, с характер на 

възнаграждение 

10 094 42 317 10 000 10 000 10 000 

  02-09 
другиплащания и 

възнаграждения 
6 128 9 300 6 500 6 500 6 500 

05-00 
Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 
226 895 279 154 279 100 279 100 279 100 

  

05-51 

осигурителни вноски от 

работодатели за 

Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

146 254 179 829 179 800 179 800 179 800 

  
05-60 

здравно-осигурителни 

вноски от работодатели 
57 716 69 807 69 800 69 800 69 800 

  

05-80 

вноски за допълнително 

задължително 

осигуряване от 

работодатели 

22 925 29 518 29 500 29 500 29 500 

10-00 Издръжка 7 329 135 6 912 398 6 912 400 6 912 400 6 912 400 

  10-11 Храна 135 100 100 100 100 

  10-13 
Постелен инвентар и 

облекло 
31 295 35 240 35 200 35 200 35 200 

  10-15 материали 45 182 45 000 45 000 45 000 45 000 

  10-16 вода, горива и енергия 59 365 60 000 60 000 60 000 60 000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
7 187 342 6 731 504 6 731 500 6 731 500 6 731 500 

  10-51 
командировки в 

страната 
0 100 100 100 100 

  10-62 разходи за застраховки 5 816 6 197 6 200 6 200 6 200 

  10-91 други разходи за СБКО 0 34 257 34 300 34 300 34 300 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
5 097 15 000 15 000 15 000 15 000 

  19-01 

платени държавни 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

161 10 000 10 000 10 000 10 000 

  19-81 

платени общински 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

4 936 5 000 5 000 5 000 5 000 

52-00 

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
86 150 4 396 936 0 0 0 

  

52-04 придобиване на 

транспортни средства 
63 364 145 000       

  

52-06 изграждане на 

инфраструктурни 

обекти 

0 4 251 936       

  

52-19 придобиване на други 

ДМА 
22 786 0 0 0 0 

  99-99 
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 
8 837 002 13 113 053 8 680 900 8 680 900 8 680 900 

край на група 
       

        



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до         II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на първостепенния разпоредител с 

бюджет) 
          

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  702 
<------          ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 
          

  702 
702 Физическа култура 

и спорт 
          

    
(наименование на 

дейността) 
          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

231 002 278 760 278 800 278 800 278 800 

  01-01 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

трудови 

правоотношения 

231 002 278 760 278 800 278 800 278 800 

02-00 
Други възнаграждения и 

плащания за персонала 
12 997 2 000 500 500 500 

  02-05 

изплатени суми от 

СБКО за облекло и 

други на персонала, с 

характер на 

възнаграждение 

5 890 0 0 0 0 

  02-08 

обезщетения за 

персонала, с характер на 

възнаграждение 

7 107 0 0 0 0 

  02-09 
другиплащания и 

възнаграждения 
0 2 000 500 500 500 

05-00 
Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 
45 051 53 522 53 500 53 500 53 500 

  

05-51 

осигурителни вноски от 

работодатели за 

Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

28 917 32 224 32 200 32 200 32 200 

  
05-60 

здравно-осигурителни 

вноски от работодатели 
11 526 13 440 13 400 13 400 13 400 

  

05-80 

вноски за допълнително 

задължително 

осигуряване от 

работодатели 

4 608 7 858 7 900 7 900 7 900 

10-00 Издръжка 116 641 124 760 124 800 124 800 124 800 

  10-13 
Постелен инвентар и 

облекло 
7 440 8 060 8 100 8 100 8 100 

  10-15 материали 5 000 6 540 6 500 6 500 6 500 

  10-16 вода, горива и енергия 58 121 61 210 61 200 61 200 61 200 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
46 080 42 300 42 300 42 300 42 300 

  10-91 други разходи за СБКО 0 6 650 6 700 6 700 6 700 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
17 209 17 240 17 200 17 200 17 200 



  19-81 

платени общински 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

17 209 17 240 17 200 17 200 17 200 

45-00 

Субсидии и други текущи 

трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел 

777 291 800 000 800 000 800 000 800 000 

51-00 

Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи 
12 012 0 0 0 0 

  99-99 
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 
1 212 203 1 276 282 1 274 800 1 274 800 1 274 800 

край на група 
       

        
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до         II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на първостепенния разпоредител с 

бюджет) 
          

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  703 
<------          ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 
          

  703 703 Култура           

    
(наименование на 

дейността) 
          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

1 238 220 1 508 760 1 508 800 1 508 800 1 508 800 

  01-01 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

трудови 

правоотношения 

1 238 220 1 508 760 1 508 800 1 508 800 1 508 800 

02-00 
Други възнаграждения и 

плащания за персонала 
96 783 63 493 50 700 50 700 50 700 

  02-01 

за нещатен персонал 

нает по трудови 

правоотношения  

0 200 200 200 200 

  02-02 

за персонала по 

извънтрудови 

правоотношения 

19 535 30 000 30 000 30 000 30 000 

  02-05 

изплатени суми от 

СБКО за облекло и 

други на персонала, с 

характер на 

възнаграждение 

27 498 0 0 0 0 

  02-08 

обезщетения за 

персонала, с характер на 

възнаграждение 

42 917 26 793 14 000 14 000 14 000 

  02-09 
другиплащания и 

възнаграждения 
6 833 6 500 6 500 6 500 6 500 

05-00 
Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 
278 818 341 950 342 000 342 000 342 000 

  
05-51 

осигурителни вноски от 

работодатели за 
161 971 203 325 203 300 203 300 203 300 



Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

  
05-60 

здравно-осигурителни 

вноски от работодатели 
61 865 74 655 74 700 74 700 74 700 

  

05-80 

вноски за допълнително 

задължително 

осигуряване от 

работодатели 

54 982 63 970 64 000 64 000 64 000 

10-00 Издръжка 376 750 526 130 526 200 526 200 526 200 

  10-11 Храна 15 784 9 423 9 400 9 400 9 400 

  10-12 Медикаменти 1 068 1 100 1 100 1 100 1 100 

  10-13 
Постелен инвентар и 

облекло 
35 411 39 850 39 900 39 900 39 900 

  10-15 материали 43 687 28 000 28 000 28 000 28 000 

  10-16 вода, горива и енергия 73 106 78 065 78 000 78 000 78 000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
172 474 297 465 297 500 297 500 297 500 

  10-30 Текущ ремонт 11 850 7 000 7 000 7 000 7 000 

  10-51 
командировки в 

страната 
12 155 14 900 14 900 14 900 14 900 

  10-62 разходи за застраховки 1 715 1 500 1 500 1 500 1 500 

  10-91 други разходи за СБКО 0 36 827 36 900 36 900 36 900 

  10-98 

други разходи, 

некласифицирани в 

другите параграфи и 

подпараграфи 

9 500 12 000 12 000 12 000 12 000 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
7 026 7 150 7 100 7 100 7 100 

  19-01 

платени държавни 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

440 750 700 700 700 

  19-81 

платени общински 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

6 586 6 400 6 400 6 400 6 400 

42-00 
Текущи трансфери, обезщетения и 

помощи за домакинствата 
403 420 500 500 500 

  42-14 

обезщетения и помощи 

по решение на 

общинския съвет 

403 420 500 500 500 

46-00 

Разходи за членски внос и участие 

в нетърговски организации и 

дейности 

305 300 300 300 300 

51-00 

Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи 
0 26 955 27 000 27 000 27 000 

52-00 

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
2 100 139 544 0 0 0 

  

52-01 придобиване на 

компютри и хардуер 
0 3 000       

  

52-03 придобиване на друго 

оборудване, машини и 

съоръжения 

2 100 2 736       

  

52-04 придобиване на 

транспортни средства 
0 107 640       

  

52-19 придобиване на други 

ДМА 
0 26 168 0 0 0 

  99-99 
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 
2 000 405 2 614 702 2 462 600 2 462 600 2 462 600 

край на група 
       

 

        



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до         II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на първостепенния разпоредител с 

бюджет) 
          

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  803 
<------          ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 
          

  803 
803 Транспорт и 

съобщения 
          

    
(наименование на 

дейността) 
          

10-00 Издръжка 0 149 108 59 000 59 000 59 000 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
0 149 108 59 000 59 000 59 000 

  99-99 
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 
0 149 108 59 000 59 000 59 000 

край на група 
       

        
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до         II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на първостепенния разпоредител с 

бюджет) 
          

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  806 
<------          ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 
          

  806 
806 Други дейности по 

икономиката 
          

    
(наименование на 

дейността) 
          

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

437 034 533 052 533 100 533 100 533 100 

  01-01 

заплати и 

възнаграждения на 

персонала нает по 

трудови 

правоотношения 

437 034 533 052 533 100 533 100 533 100 

02-00 
Други възнаграждения и 

плащания за персонала 
27 640 30 946 30 900 30 900 30 900 

  02-02 
за персонала по 

извънтрудови 
4 550 4 000 4 000 4 000 4 000 



правоотношения 

  02-05 

изплатени суми от 

СБКО за облекло и 

други на персонала, с 

характер на 

възнаграждение 

10 588 0 0 0 0 

  02-08 

обезщетения за 

персонала, с характер на 

възнаграждение 

8 717 23 146 23 100 23 100 23 100 

  02-09 
другиплащания и 

възнаграждения 
3 785 3 800 3 800 3 800 3 800 

05-00 
Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели 
86 888 104 711 104 800 104 800 104 800 

  

05-51 

осигурителни вноски от 

работодатели за 

Държавното обществено 

осигуряване (ДОО) 

55 870 67 893 67 900 67 900 67 900 

  
05-60 

здравно-осигурителни 

вноски от работодатели 
21 716 25 761 25 800 25 800 25 800 

  

05-80 

вноски за допълнително 

задължително 

осигуряване от 

работодатели 

9 302 11 057 11 100 11 100 11 100 

10-00 Издръжка 294 428 427 074 426 900 426 900 426 900 

  10-11 Храна 14 344 14 200 14 200 14 200 14 200 

  10-12 Медикаменти 2 716 2 800 2 800 2 800 2 800 

  10-13 
Постелен инвентар и 

облекло 
11 780 13 640 13 600 13 600 13 600 

  10-15 материали 20 199 20 524 20 500 20 500 20 500 

  10-16 вода, горива и енергия 31 403 36 300 36 300 36 300 36 300 

  10-20 
разходи за външни 

услуги 
114 905 189 134 189 100 189 100 189 100 

  10-30 Текущ ремонт 0 6 434 6 400 6 400 6 400 

  10-51 
командировки в 

страната 
128 0 0 0 0 

  10-62 разходи за застраховки 15 114 21 300 21 300 21 300 21 300 

  10-91 други разходи за СБКО 0 12 742 12 700 12 700 12 700 

  10-92 

разходи за договорни 

санкции и неустойки, 

съдебни обезщетения и 

разноски 

68 163 100 000 100 000 100 000 100 000 

  10-98 

други разходи, 

некласифицирани в 

другите параграфи и 

подпараграфи 

15 676 10 000 10 000 10 000 10 000 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
-3 542 280 384 260 384 300 384 300 384 300 

  19-01 

платени държавни 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

-3 826 445 30 000 30 000 30 000 30 000 

  19-81 

платени общински 

данъци, такси, 

наказателни лихви и 

административни 

санкции 

284 165 354 260 354 300 354 300 354 300 

43-00 

Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови 

предприятия 

45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

  43-01 за текуща дейност 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

46-00 

Разходи за членски внос и участие 

в нетърговски организации и 

дейности 

18 792 40 000 40 000 40 000 40 000 



52-00 

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
2 400 2 186 0 0 0 

  

52-03 придобиване на друго 

оборудване, машини и 

съоръжения 

2 400 0 0 0 0 

  

52-19 придобиване на други 

ДМА 
0 2 186 0 0 0 

  99-99 
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 
-2 630 098 1 567 229 1 565 000 1 565 000 1 565 000 

край на група 
       

        
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА 

ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  

И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

          

      за периода от  до         II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 

Добрич 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.       

(наименование на разпоредителя с бюджет)           

Добрич        код по ЕБК: 5803       

(наименование на първостепенния разпоредител с 

бюджет) 
          

    
II.1. РАЗХОДИ ПО 

ДЕЙНОСТИ 
Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза 

§§ под-§§ 

НАИМЕНОВАНИЯ НА 

ПАРАГРАФИТЕ И 

ПОДПАРАГРАФИТЕ 

2020 2021 2022 2023 2024 

     02 ¦           

  #N/A             

  901 
<------          ГРУПА    -  

код  по  ЕБК 
          

  901 

901 Разходи 

некласифицирани в 

другите функции 

          

    
(наименование на 

дейността) 
          

10-00 Издръжка 12 966 20 000 0 0 0 

  10-63 
такса ангажимент по 

заеми 
12 966 20 000       

22-00 
Разходи за лихви по заеми от 

страната 
392 531 405 000 179 500 153 000 135 000 

  22-21 

Разходи за лихви по 

заеми от банки в 

страната 

240 766 210 000 179 500 153 000 135 000 

  22-24 
Разходи за лихви по 

други заеми от страната 
151 765 195 000       

29-00 Други разходи за лихви 23 10 000 0 0 0 

  29-91 
Други разходи за лихви 

към  местни лица 
23 10 000       

00-98 

Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи 
0 500 000 100 000 100 000 100 000 

  99-99 
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 

ДЕЙНОСТ 0000 
405 520 935 000 279 500 253 000 235 000 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта 

(2010 – 2020) за 2020 г. на Община град Добрич и Аналитична справка по Отчет на 

Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020) за 2020 г. на 

Община град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 2: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, приема Отчет за изпълнение на 

Националната стратегия за младежта (2010 – 2020) за 2020 г. на Община град Добрич – 

Приложение №1 и Аналитична справка по Отчет на Плана за изпълнение на 

Националната стратегия за младежта (2010 – 2020) за 2020 г. на Община град Добрич  – 

Приложение №2 .  

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 33; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



  

 

 

 

Приложение №1 

Национална стратегия за младежта (2010-2020) 

  Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ за 2020 г. на Община град Добрич  

1. Приоритет: НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

1.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите 

хора в България 

1.2.1 Оперативна цел: Разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, стимулиращи включването и кариерното развитие 

на младите хора 

  

Дейности 
*Моля, посочете само 

дейности реализирани със 

средства от общинските 

бюджети 

*Добавете редове според броя 

реализирани дейности. Всяка 

дейност трябва да бъде на 

отделен ред 

Описание 
*Кратко описание на 

дейността (за всяка 

реализиране дейност по 

отделно) 

Постигнати резултати 

/ефект  

Индикатори  Отговорни институции 
*Моля напишете коя община 

реализира конкретната дейност 

Финансир

ане 
*Посочете 

размера на 

изразходва

ните 

финансови 

средства 
  

Брой 

иници

ативи  

Брой 

включен

и млади 

хора 

Водеща Партниращ

и 

институции/ 

организации 
*ако има 

такива 

  

Дейност1 "Виртуална 

Панорама на средните 

училица" 

Представяне на 

възможностите за 

обучение след 

завършване на VII  клас   1 200 

Община град 

Добрич 

ЦПЛР-УО, 

училища 

Общински 

бюджет 

  

Дейност 2 "Групова и 

индивидуална работа с 

ученици по 

инструментариум - 

присъствено и онлайн" 

Провеждане на часове по 

кариерно ориентиране      

1530 

ученици ЦПЛР-УО училища 

Общински 

бюджет 

  

Дейност 3 "Организиране на 

Академия за добри обноски" 

Запознаване с правила за 

поведение   1 27 ЦПЛР-УО 

СУ 

"П.Р.Славейк

Общински 

бюджет 



ов" 

  

Дейност 4 Организиране на 

онлайн събитие "Уебкафене" 

Информиране на 

учениците за 

възможностите за 

обучение и живота на 

студентите в България и 

чужбина Информираност 1 30 ЦПЛР-УО 

ЕГ "Гео 

Милев" 

Общински 

бюджет 

1.2.2.  Оперативна цел: Насърчаване на икономическата активност на младите хора 

  

Дейност 1 "Моето първо 

работно място" 

Лекционен курс, свързан 

с нормативната база и 

разясняващ правата и 

задълженията на 

служителите, както и най-

често допусканите 

грешки от младите хора в 

процеса на търсене и 

постъпване на работа 

Запознаване с Кодекса на 

труда, с дейността на 

синдикалните 

организации. Запознаване 

с етапите на търсене и 

постъпване на работа, 

както и с документите, 

свързани с тях 1 22 

СУ 

"П.Р.Славейков

"     

1.2.3 Оперативна цел: Активно включване на младите хора в изграждането на пазарна икономика 

  

Дейност 1 "Малък бизнес и 

предприемачество" 

Включване на социално-

икономически теми в 

учебната програма по 

чужд език 

Дискутиране по теми, 

свързани с пазарната 

икономика и собственото 

участие в икономическия 

растеж на страната 3 26 

СУ "П. Р. 

Славейков"     

1.2.4 Оперативна цел: Успешно съвместяване на професионалния и личния живот на младите хора 

  

Дейност 1 "Кариерно 

ориентиране" 

 Функциониране на клуб 

"Кариера" 

Осмисляне на връзката 

между информирания 

избор за професионална 

кариера и качеството на 

личния живот 5 124 

СУ "П. Р. 

Славейков"     

2. Приоритет: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ 



2.1. Стратегическа цел:  Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено 

развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им.  

2.2.1 Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора 

  

Дейност 1 "Публично 

подпомагане и предлагане 

на качествени онлайн 

услуги, предоставящи 

актуална, систематизирана и 

достъпна информация, 

удовлетворяваща широк 

спектър от интереси и 

потребности на младите 

хора" 

Превръщане на 

културните институти в 

обществено -

информационни и 

образователни  центрове 

за пълно задоволяване на 

информационните 

потребности в условията 

на пандемия Информираност 10 5000 

РБ "Дора Габе", 

читалища   1 000 лв. 

  

Дейност 2 "Организиране на 

национални, регионални, 

областни и общински 

информационни кампании, 

насочени към младите хора" 

Програми за формиране 

на информационна 

грамотност, уебинари, 

кампании 

Информационна 

грамотност 3 2000 

РБ "Дора Габе", 

читалища   500 лв. 

  

Дейност 3 "Запознаване на 

младите хора с публичните 

институции и с правата им 

като част от местната 

общност и като граждани на 

РБългария и ЕС" 

Справочно - 

консултански услуги и 

персонално информиране Информираност 12 1500 

РБ "Дора Габе", 

читалища   500 лв. 

  

Дейност 4 "Предоставяне на 

информация за конкурси, 

състезания, осъществяване 

на закрила с еднократно 

подпомагане или стипендия" 

Информиране на 

заинтересовани страни за 

възможностите за участие 

в конкурси, състезания, 

възможности за 

получаване на стипендия, 

еднократно подпомагане 

и др. Информираност     

Община град 

Добрич     



2.2.2 Оперативна цел: Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на 

конкретните потребности и особености на младежката възраст 

  

Дейност 1 "Публично 

подпомагане и предлагане 

на консултански услуги в 

подкрепа на личностното 

развитие на младите хора, 

включително и за развитие 

на жизнени умения" 

Справочно - 

библиографско и 

информационно 

обслужване, 

консултанска дейност, 

уебинари, 

информационни днш 

Повишена компютърна 

грамотност 20 1200 

РБ "Дора Габе", 

читалища   1 000 лв. 

  

Дейност 2 "Публично 

подпомагане и предлагане 

на консултанска помощ за 

семейно планиране" Консултации Информираност 15 30 

НЧ "Романо 

дром - 2002"   300 лв. 

  

Дейност 3 "Публично 

подпомагане и предлагане 

на услуги за организиране на 

свободното време на 

младите хора" 

Културно - образователни 

и информационни 

прояви, програми за 

ограмотяване, 

литературни премиери, 

изложби и др. 

Осмисляне и пълноценно 

прекарване на свободното 

време 550 10 000 

Културни 

институти, НПО   15 000 лв. 

  

Дейност 4 "Гарантиране 

качеството на публично 

подпомагани услуги за 

развитие на младите хора" 

Поддържане на добри 

партьорства и създаване 

на нови с обществени, 

културни, образователни, 

социални, здравни и др. 

институции 

Подобряване качеството 

на публичните услуги 

чрез създадените добри 

партньорства 5 35 

РБ "Дора Габе", 

РИМ - Добрич, 

ХГ - Добрич, 

читалища   500 лв. 

  

Дейност 5 " Подобряване на 

достъпа на младите хора до 

интернет" 

Предоставяне на 

потребителски места за 

ползване на компютър и 

интернет 

Придобити умения за 

работа с интернет 5 50 

РБ "Дора Габе", 

читалища   200 лв. 



  

Дейност 6 "Подобряване на 

достъпа на младите хора до 

електронното съдържание в 

обществените библиотеки в 

Добрич и страната" 

Достъп до електронен 

каталог на обществените 

библиотеки, национални 

и международни база 

данни   20 200 

РБ "Дора Габе", 

читалища   500 лв. 

  

Дейност 7 "Интернет 

читалня" 

Осигуряване на 

неограничен достъп до 

интернет   Информираност 5 124 

СУ 

"П.Р.Славейков

"     

  Дейност 8 "Кинопрожекции" 

Прожектиране на филми 

във връзка с 

международни дни  

Организиране на 

свободното време 4 289 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  

Дейност 9 "Общуваме 

виртуално, а не реално" Онлайн дейности   138 88952 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  Дейност 10 "Настолни игри" 

Вечери на настолните 

игри   3 22 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  Дейност 11 "Бързи срещи" 

Събитие, посветено на 14 

февруари   1 40 

Младежки 

център - Добрич БМЧК 

Общински 

бюджет 

2.2.3 Оперативна цел: Стимулиране на неформалното учене сред младите хора 

  

Дейност 1 "Неформални 

обучения" 

Информационни 

обучителни сесии по 

актуални за младите хора 

теми   15 105 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 



  

Дейност 2 "Разширяване на 

възможностите за 

неформално обучение на 

младите хора чрез публично 

подпомагане на услуги за 

разширяване на знанията, 

опита и уменията на млади 

хора за приобщаването им 

ценностите на гражданското 

общество, науката, 

културата, изкуството, 

здравословния начин на 

живот и др." 

Обучения, образователни 

програми, уебинари, 

информационни дни, 

презентации, любителски 

състави, формации 

Повишаване интереса 

към неформалното учене  80 4000 

РБ "Дора Габе", 

РИМ - Добрич, 

ХГ - Добрич, 

читалища   5 000 лв. 

  

Дейност 2 "Популяризиране 

формите на неформалното 

обучение" 

Прессъобщения, 

публикации, интервюта, 

информационни дни, 

презентации, рекламни 

материали Информираност 350 400 

РБ "Дора Габе", 

РИМ - Добрич, 

ХГ - Добрич, 

читалища   1 000 лв. 

2.2.4 Оперативна цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора 

  

Дейност 1 "Подобряване на 

възможностите за 

реализация на творческите 

умения чрез стимулиране на 

инициативността, 

младежкото творчество и 

изява" 

Подкрепа на младите 

дебютанти в изкуствата и 

в различните културни 

индустрии. 

 Участие на млади 

таланти в различи арт 

събития и прояви 20 100 

Община град 

Добрич, 

Културни 

институти, 

Читалища     

  

Дейност 2 "Насърчаване и 

подпомагане развитието на 

талантливите млади хора в 

областта на изкуството" 

Улесняване достъпа до 

нови технологии. 

Подкрепа на младите 

таланти с интерес към 

хуманитарните науки. 

Увеличаване на броя на 

включилите се  в 

различни арт събития и 

прояви 20 1300 

Община град 

Добрич, 

Културни 

институти, 

Читалища   15 000 лв. 



  

Дейност 3 "Подпомагане 

развитието на млади творци 

и участието  им в 

европейския и световния 

културен обмен" 

Провеждане на 

фестивали, конкурси, 

концертни турнета. 

Участие на млади хора в 

световни онлайн 

културни форуми 5 100     1 000 лв. 

  

Дейност 4 "Клубове по 

интереси" 20 клуба по интереси    20 87 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  Дейност 5 "Работилници" 

Организиране на 

работилници   5 52 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  Дейност 6 "Концерти" 

Организиране на 

концерти   2 230 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  Дейност 7 "Изложби" 

Изложби на клубните 

форми и гостуваща 

изложба на млад творец   5 673 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  Дейност 8 "Конкурси" 

Конкурс за есе, дигитална 

живопис и Европейски 

младежки поп-рок 

конкурс "Сарандев"   3 112 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  

Дейност 9 "Участие в 

конкурси" 

Участие на представители 

на клубовете по интереси 

в международни, 

национални и общински 

конкурси   28 75 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  

Дейност 10 "Театрално 

студио" 

Осмисляне и 

преживяване на 

индивидуални и социални 

проблеми, изследване и 

експериментиране със 

своите проблеми, събития 

и връзки 

Знания и опит за света, 

умения за работа в екип, 

адекватна комуникация и 

себеизразяване 2 15 

СУ "П. Р. 

Славейков"     

3. Приоритет: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ 



3.1. Стратегическа цел:  Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора  

3.2.1 Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора 

  

Дейност 1 "Насърчаване и 

подпомагане на 

сътрудничеството между 

младежките работилници, 

здравните специалисти и 

младежките организации за 

утвърждаване на 

здравословен начин на 

живот" 

Прилагане на различни 

форми за утвърждаване 

на здравословен начин на 

живот сред младите хора 

предимно от ромски 

произход 

Повишаване на здравния 

статус 5 100 

РБ "Дора Габе", 

Читалища   1 000 лв. 

  

Дейност 2 "Танцувай със 

здравето" Терапия с музика и танц   1   

Община град 

Добрич   1 500 лв. 

  Дейност 3 "Кинопрожекция" 

Прожекция на филм за 

зависимостите Информираност 1 245 СУ "Д.Талев"     

  

Дейност 4"Раздаване на 

флаери от РЗИ и БЧК" 

Популяризане на 

информация за 

здравословен начин на 

живот Информираност 2 54 СУ "Д.Талев"     

  

Дейност 5 "Мисля и живея 

здравословно" Беседи, дискусии Информираност 3 15 

СУ 

"П.Р.Славейков

"     

  

Дейност 6 "Яж, спортувай и 

пътувай" 

Екологично образование 

и здравословен начин на 

живот 

Отговорно отношение 

към собственото здраве и  

към здравето на другите 

хора 3 15 

СУ 

"П.Р.Славейков

"     

  

Дейност 7 "В света на 

биологията" 

Екологично образование 

и здравословен начин на 

живот 

Екологична култура и 

природозащитно 

поведение 5 15 

СУ 

"П.Р.Славейков

"     

3.2.2 Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на младите хора 



  

Дейност 1 "Световен ден за 

борба със СПИН" 

Създаване на 

видеопослание и 

популяризиране   1 1200 

Младежки 

център - Добрич     

  

Дейност 2 "Да говорим 

открито за ХИВ!" Образователна кампания Информираност 1 124 

СУ 

"П.Р.Славейков     

  

Дейност 3 "Контрацепция и 

ППИ" 

Семинар, насочен към 

повишаване на 

сексуалната култура на 

учениците Информираност 1 26 

СУ 

"П.Р.Славейков

"     

3.2.3 Оперативна цел: Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора 

  

Дейност 1 "Ученически 

игри" 

Орзанизиране на 

общински етап на 

ученически игри по шест 

вида спорт с участието на 

ученици от V-XII клас   1 898 

Община град 

Добрич 

Сдружение 

"Училищен 

спорт,туризъ

м и младежки 

дейности - 

Добруджа"   

  

Дейност 2 "Световен ден на 

предизвикателството" 

Създаване и 

популяризиране на видео 

послания с участието на 

популярни спортисти 

Популяризине на 

здравословния начин на 

живот 4 3645 

Младежки 

център - Добрич     

  

Дейност 3 "Конкурс на 

Нестле - ЗАЖИВЕЙ 

активно" 

Организиране на 

пешеходни разходки по 

шест предварително 

определени маршрута Участие в конкурса 1 

1861 

участниц

и на 

различна 

възраст 

Община град 

Добрич 

Младежки 

център - 

Добрич, 

спортни 

клубове 1 200 лв. 

  

Дейност 4 "Аз играя 

хандбал" 

Целогодишна физическа 

подготовка     32 

СУ 

"П.Р.Славейков

"   

Общински 

бюджет 



  

Дейност 6 Програма 

"Училище по карате" Тренировки по карате   1 20 

Община град 

Добрич, ПИЦ, 

ОСНВ 

СК 

"Самурай" 2 700 лв. 

  

Дейност 7 Програма "Тенис 

училище" Тренировки по тенис   1 12 

Община град 

Добрич, ПИЦ, 

ОСНВ 

Тенис клуб 

"Добрич" 1860 лв . 

4. Приоритет: ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

4.1. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи в специализирани 

институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни зависимости; 

бивши затворници и други групи младежи в риск 

4.2.1 Оперативна цел: Интегриране на младежката политика с мерките за закрила на децата 

4.2.2 Оперативна цел: Осигуряване на социални услуги за младите хора в 

неравностойно положение 

  

Дейност 1 "Социални услуги 

в общността" 

Развитие на социални 

услуги, осигуряване на 

заетосг на потребители на 

социални услуги  

Предоставяне на 8 

социални услуги, 

подходящи за целевата 

група и на асистентска 

подкрепа по Механизма 

за лична помощ. 

Осигурена е заетост на 11 

потребители на социални 

услуги. 

9 47 
Община град 

Добрич 

Дирекция 

"Социално 

подпомагане"

, СП 

"Чудната 

градина" 
  

  
Дейност 2 "Извеждане на 

младите хора от социалните 

услуги" Наблюдавано жилище   

  5 Община град 

Добрич 

    

4.2.3 Оперативна цел: Ограничаване на предаването на социалното изключване между поколенията 



  

Дейност 1 "Конкурси, 

състезания, олимпиади и др" 

Ефективна дейност с 

всички ученици, 

независимо от социален 

статус, етнос, 

специфични потребности  

и др. 

Разпознаване на 

образователния успех 

като ключ към добрата 

социална и 

професионална 

реализация, към 

мобилността и 

социалната адаптация.     

Община град 

Добрич Училища   

5. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

5.1. Стратегическа цел: развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, 

конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание 

5.2.1 Оперативна цел: Създаване на повече доброволчески възможности за младите хора, особено за трансгранична мобилност чрез по-пълно 

използване на средствата от програмата на ЕК „ Еразъм+” 

  Дейност 1               

  Дейност 2               

  Дейност 3               

  Дейност *               

5.2.2 Оперативна цел: Гарантиране правата на младите доброволци 

  

Дейност 1 "Доброволческа 

група" 

Функционираща 

доброволческа група   1 23 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  

Дейност 2 "Добровочески 

групи към БМЧК"     2   СУ "Д.Талев"     

5.2.3 Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството 

  

Дейност 1 "Акция за 

събиране на кофички за СП 

"Чудната градина" Събиране на кофички   1 90 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  

Дейност 2 "Срещи с 

доброволци" 

Презентации за 

възможностите за 

доброволочество, които 

предлага Младежки 

център - Добрич   2 15 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 



  

Дейност 3 "Кампания на 

Нестле - ЗАЖИВЕЙ 

активно" 

Участие на добророволци 

в Кампанията   1 35 

Младежки 

център - Добрич 

Община град 

Добрич 

Общински 

бюджет 

  

Дейност 4 "5 декември - 

Международен ден на 

доброволеца" Онлайн послание   1 10 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  

Дейност 5 "Коледно 

вълшебство сътвори" 

Благотворителна 

инициатива   1 50 

Младежки 

център - Добрич     

  

Дейност 6 "Заедно за 

Коледа" 

Ученически филм за 

добротворчеството   1 579 

СУ 

"П.Р.Славейков

"     

6. Приоритет: ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 

6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им 

към основните демократични ценности и стандарти 

6.2.1 Оперативна цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора 

  

Дейност 1 "Korean-Japanese 

Fest 

Фестивал, организиран от 

неформална младежка 

група   1 23 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  

Дейност 2 "Онлайн 

лексикон" 

Инициатива по повод 

Деня на влюбените   1 49 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  

Дейност 3 "Консултативен 

съвет" 

Функциониращ 

консултативен съвет към 

Младежки център - 

Добрич   3 10 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  

Дейност 4 "Трифон Зарезан 

или Свети Валентин" 

Среща дискусия, 

инициирана от член на 

Консултативния съвет   1 32 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  

Дейност 5 Мотивационна 

среща "Моята родина" 

Мотивационна среща, 

инициирана от член на 

Консултативния съвет   2 30 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 



  

Дейност 5 "Ден на 

ученическото 

самоуправление" 

Стимулиране на 

учениците да заемат 

местата на своите 

учители 

Сблъскване с реалните 

проблеми на учебната 

среда и приучване към 

самостоятелно 

организиране  и 

контролиране     Училища     

6.2.2 Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и обучение 

  

Дейност 1 "147 години от 

гибелта на Левски" Беседа за Левски   1 27 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  

Дейност 2 "Любими 

влогъри, които "следваме" в 

Интернет Среща дискусия   1 6 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  

Дейност 3 "Дигиталното или 

традиционно рисуване" Среща дискусия   1 7 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 

  

Дейност 4 "Оказване на 

първа помощ" 

Флашмоб и 

кинопрожекция   1 25 

Младежки 

център - Добрич БМЧК 

Общински 

бюджет 

  

Дейност 5 "Ученически 

съвети" 

Функциониране на 

ученически съвети Активност и отговорност      Училища     

  

Дейност 6 "Ден на 

търпението" 

Отбелязване на Деня на 

търпението  Толерантност и уважение 1 903 

СУ 

"П.Р.Славейков

"     

  

Дейност 7 "Ден на розовата 

фланелка" 

Отбелязване на Деня на 

розовата фланелка Толерантност и уважение 1 903 

СУ 

"П.Р.Славейков

"     

  

Дейност 8 "Ден на 

усмивката" 

Отбелязване на Деня на 

усмивката 

Позитивно отношение 

към средата и 

добронамереност към 

хората  1 903 

СУ 

"П.Р.Славейков

"     

6.2.3 Оперативна цел: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и 

оценката на секторните политики на национално, регионално, областно и общинско ниво 

  Дейност 1 "……."               



  Дейност 2               

  Дейност 3               

  Дейност *               

7. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

7.1. Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

7.2.1 Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация и на младите хора в малките населени места 

и селските райони 

  Дейност 1 "……."               

  Дейност 2               

  Дейност 3               

  Дейност *               

7.2.2 Оперативна цел: Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местното развитие 

  Дейност 1 "……."               

  Дейност 2               

  Дейност 3               

  Дейност *               

7.2.3 Оперативна цел: Повишаване на икономическата активност и създаване на възможности за професионална реализация на младите 

хора в малките населени места и селските райони 

  Дейност 1 "……."               

  Дейност 2               

  Дейност 3               

  Дейност *               

8. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ 

8.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в 

междукултурното и международното младежко общуване 

8.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог 



  

Дейност 1 "Насърчаване и 

подпомагане на мобилността 

на младите хора в Европа" Фестивали, конкурси 

Опознаване на чужди 

култури, възпитаване на 

чувство за търпимост и 

толерантност 5 50 

Община град 

Добрич, 

Културни 

институти, 

Читалища   1 000 лв. 

  

Дейност 2 "Насърчаване и 

подпомагане опознаването 

на отделните етнически 

общности и техните култури 

за стимулиране на 

толерантност, 

разбирателство и 

взаимодействие между 

общностите" 

Осъществяване на 

образователни програми 

и проекти за публична 

изява на културата на 

различните етноси чрез 

участието им в 

комплексни културни 

програми и реализиране 

на събития 

Опознаване на чужди 

култури 3 1500 

РИМ - Добрич, 

ХГ - Добрич, 

читалища   1 500 лв. 

  

Дейност 3 "Четем в 

оригинал"Четене на 

художествена литература на 

различни езици 

Четене на художествена 

литература в оригинал   1 124 

СУ "П. Р. 

Славейков"     

  

Дейност 4 Отбелязване на: 

Междунороден ден за 

ликвидиране на расовата 

дискриминация, Подписване 

на Европейската конвенция 

за правата на човека, 

Междунороден ден за борба 

с расизма, фашизма, 

антисемитизма и 

ксенофобията, Световен ден 

на толерантността, 

Международен ден за 

правата на човека 

Създаване и 

популяризиране в 

социалните мрежи на 

онлайн публикации и 

видеа, посветени на 

значими дати, насочващи 

вниманието на младите 

хора към темите за 

толерантността и 

човешките права   5 934 

Младежки 

център - Добрич   

Общински 

бюджет 



  

Дейност 5 "Участия в 

международни състезания"         Училища     

8.2.2. Оперативна цел: Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в международни и европейски младежки движения 

  Дейност 1 "……."               

9. Приоритет: ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА 

9.1. Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенция на 

правонарушенията, извършени от млади хора 

9.2.1. Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организиции и медиите в превенцията на правонарушенията, 

извършвани от младежи 

  

Дейност 1 "Организиране на 

информационни и 

образователни кампании за 

превенция на 

правонарушенията, 

извършвани от млади хора" 

Популяризиране на 

дейността МКБППМН, 

Кампания за превенция 

на асоциалното 

поведение, насилието, 

трафик и сексуална 

експлоатация 

Противодействие на 

противообществените 

прояви 4 325 МКБППМН 

Първо РУ на 

МВР, 

Информацио

нно-

конкултативе

н кабинет   

  Дейност 2 "Не на дрогата" 

Дискусия на тема: "Не на 

дрогата"  

Запознаване със 

осциалния проблем 

наркомания и 

увреждания, до които 

води 1 250 МКБППМН 

ЦНСТДБУ  -

1,2,3   

  

Дейност 3 "Дни на пролетно 

почистване" 

Почистване и 

озеленяване на района 

около сградите на 

ЦНСТДБУ - 1,2,3 

Опазване, поддържане и 

озеленяване на дворното 

пространство на 

социалните услуги 1 45 МКБППМН ПИЦ 559 лв. 



  

Дейност 4 "Спорта срещу 

дрогата" Спортно мероприятие 

Алтернатива за правилно 

психическо и физическо 

развитие на 

подрастващите с цел 

представяне на 

предимствата на спорта 

пред пагубното влияние 

на наркотиците. 1 45 МКБППМН ПИЦ 2 469 лв. 

  

Дейност 5 "Лекции за 

съдебната власт" 

Лекции, представени от 

магистрати на 

Административен съд - 

Добрич 

Повишаване на правната 

култура и 

информираността на 

учениците за структурата, 

функциите и значението 

на съдебната власт в 

България   27 

СУ 

"П.Р.Славейков

" 

Администрат

ивен съд - 

Добрич   

9.2.2. Оперативна цел: Изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи 

  

Дейност 1 "Срещи с 

представители на Детска 

педагогическа стая" Дискусии Информираност 2   

СУ 

"Св.Кл.Охридск

и"     

  

Дейност 2 "Военно 

обучение"       300 ЕГ "Гео Милев" 

Военно 

окръжие   

9.2.3. Оперативна цел: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора 

  

Дейност 1 "Програма и 

правила за пътна 

безопасност" 

Лекции, дискусии, 

представяне на 

статистически данни, 

свързани с ПТП 

Оценяване на риска от 

действията, както на 

водачите на автомобили, 

така и на всички 

участници в движението   579 

СУ 

"П.Р.Славейков

"     



Приложение №2   

АНАЛИТИЧНА СПРАВКА 

по Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 

2020)  за 2020 г. на Община град Добрич 

ПРИОРИТЕТ I.  

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО 

РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

 

  Аналитичната справка по Отчет на Плана за изпълнение на  Националната стратегия за 

младежта /2010-2020/ за 2020 г., приет с  Решение № 5-7/28.02.2020 г. на Общински съвет град 

Добрич, е изготвена на база приоритети и специфични цели в съответствие със Закона за 

младежта.  

  Целевата група, анализирана в отчета са подрастващите млади хора на възраст от 15 до 29 

години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната расова, национална, 

етническа, социална и културна принадлежност.  

 

 Млади хора, отпадащи от училище 

Община град Добрич провежда действия и политики по превенция и ограничаване на 

отпадането от училище. Проблемът с отпадането на ученици, подлежащи на задължително 

обучение има социално, икономическо, етнокултурно и образователно измерение. Корените на 

това явление се търсят в семейната среда, в липсата на мотивация за учене, в слабия стремеж за 

реализация в училищна среда. Икономическите, образователни и етнокултурни фактори, които са 

рискови за отпадане на ученици, оказват силно влияние в квартали с компактно ромско население. 

Във връзка с функционирането на Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане, включване и  предотвратяване на отпадането от  образователната система на деца и 

ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст в гр. Добрич са сформирани шест 

екипа за обхват. В екипите участват представители на Регионално управление на образованието, 

Община град Добрич, Дирекция „Социално подпомагане“, МВР, училища  и др. 

Отчитайки актуалността на проблема и голямото влияние на семейството и средата като 

рисков фактор, в училищата се работи за намаляване броя на отсъствията и за намаляване броя на 

преждевременното напусналите ученици. Очертани са границите на участието и отговорностите 

на училищната и родителска общност в управлението на училището. 

Създадени са условия за равен достъп и получаване на качествено образование.  

 

        Младежи, завършващи висше образование 

На територията на град Добрич висшите училища са : Колеж – Добрич  към Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, Висше училище по мениджмънт и Добруджански 

технологичен колеж – Технически университет – Варна. Студентите, обучавани в тях, получават 

образование по актуални и търсени специалности, отговарящи на икономическия профил на града 

и региона. Осигурени са възможности за различни форми на обучение и за получаване на диплома 

за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ и „магистър“ по 

педагогически, технически и икономически специалности. Студентите са от различни възрастови 

групи.   

    През 2020 г.  в Добрич бе открит локален офис към Стопанска академия „Димитър 

Ценов“ – Свищов. Целта е на място да се провежда кандидатстването, записването, получаването 

на учебните материали, провеждане на изпити в почивните дни. Единствено държавният изпит за 

завършващите бакалавърска степен и защитата на дипломната работа за магистрите ще бъде в 

Свищов. Все повече млади хора предпочитат дистанционната форма на обучение, защото имат 

възможност едновременно да учат и да работят. 

                   

         Професионално ориентиране и реализация 
 През 2020 г. продължиха дейностите за кариерно ориентиране и консултиране  на 

кариерните консултанти от ЦПЛР – Ученическо общежитие, изразяващи се в индивидуална и  в 



групова работа с ученици, нуждаещи се от консултация, за избор на професия – присъствено и 

онлайн. Консултирани са 1530 ученици от I-XII клас.  

 Направена бе реорганизация в дистанционна форма на каналите за комуникация и работа с 

учениците и учителите във връзка с извънредното положение в страната от м. март 2020 г.  

Традиционната Панорама на средните училища в град Добрич, която всяка година среща 

кандидат-гимназистите, техните родители и представители на училищата, през 2020 г. в условията 

на извънредна епидемиологична обстановка се проведе виртуално. Целта бе да се помогне за 

информирания избор на образование и професия на младите хора, съобразен с търсенето на пазара 

на труда. 

  Организирано бе онлайн събитие „УЕБ КАФЕНЕ“ с ученици от ЕГ „Гео Милев“ на тема 

„За и против обучението в чужбина“, с гости студенти от Добрич, обучаващи се в България и 

чужбина,  както и  българи, работещи зад граница. 

В СУ „П.Р.Славейков“ кариерните консултанти организираха Академия за добри обноски 

на тема „Интеркултурно образование“. 

В Центъра за личностно развитие в СУ „Димитър Талев“ се проведоха обучения по 

предприемачество и тренинги за самопредставяне на интервю за работа. Учениците разработиха 

свои бизнес проекти. Възпитаниците на училището посетиха работните места на родителите си, за 

да добият преки впечатления. Педагогическият съветник проведе срещи с учениците с цел 

кариерното им ориентиране. 

В СУ „П.Р.Славейков“ бе проведен лекционен курс „Моето първо работно място“ с 

участието на ученици от XII клас. Учениците бяха запознати с Кодекса на труда, с дейността на 

синдикалните организации, с основните трудови, социални и осигурителни права. Разяснени  бяха 

етапите при търсене и постъпване на работа, както и изискваните документи, свързани с този 

процес. Учениците са информирани за мерките срещу сивата икономика – постъпване на работа 

без сключен договор и др. 

С учениците от XI клас е проведена дискусия на английски език  на тема „Малък бизнес и 

предприемачество“. Учениците дискутираха за пазарната икономика в световен план, развитието 

на България, както и за собственото им  бъдещо участие в икономическия растеж на страната.  

Проведени са беседи за кариерно ориентиране с цел дискутиране и осмисляне на връзката 

между информирания избор на професионална кариера и качеството на личен живот. Учениците 

се учат да опознават по-добре собствената си личност и света на труда, да изграждат умения за 

вземане на решения и осъществяване на преход от училище към професионален живот.   

Единадесетокласник от ПГАС спечели второ място в конкурса „Супер фермер“, 

организиран от Министерството на земеделието, храните и горите. Ученикът представи своята 

идея за стартиране на бизнес в областта на земеделието. 

Проектът „Училищен звънец“ на ученици от ЧСУ „Леонардо да Винчи“ получи първа 

награда в категория „Информатика и информационни технологии“ по Програма „Малки учебно-

изследователски общности“ към Българската академия на науките. 

 

ПРИОРИТЕТ II. 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ 

 

           Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на 

услугите в подкрепа на развитието на младите хора  

             Достъпът до информация подпомага младите хора да вземат информирани решения, които 

могат да подобрят живота им. Общностите, които имат достъп до навременна и релевантна 

информация за всички, са в по-благоприятна позиция за изкореняване на бедността и 

неравенството, осигуряване на качествено образование и подкрепа на човешкото здраве, култура, 

научни изследвания и иновации. 

            Обществените библиотеки и културните институти гарантират, че информацията, както и 

уменията, нужни за нейното усвояване, са достъпни за всички – това ги прави жизненоважни в 

дигиталната ера. Библиотеките предоставят инфраструктура за информационни и 

комуникационни технологии /ИКТ/, помагат на хората да развиват своя капацитет за ефективно 

използване на и съхраняване на информация, за да може тя да бъде достъпна и за бъдещите 

поколения. Те са доказана и надеждна мрежа от институции, които достигат ефективно до всички 

слоеве на населението. 



Един от приоритетите в общинската политика за работа с младите хора и през 2020 г. бе 

утвърждаването на културните институти като обществено-информационни и образователни 

центрове за пълно, качествено и бързо задоволяване на информационните, културните и 

образователни потребности на младите хора. 

Обществените библиотеки, читалищата и музеите – Регионална библиотека „Дора Габе”, 

Регионален исторически музей - Добрич, Художествена галерия - Добрич, Народно читалище 

„Йордан Йовков-1870 г.”, Народно читалище „Пробуда-1939 г.”, Народно читалище „Романо дром 

- 2002 г.”, Народно читалище „Мевляна - 2012“, Народно читалище „Български искрици-2017“ и 

Народно читалище „ Добрич – 2017“,  работиха за: 

  - Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на услугите в 

подкрепа на развитието на младите хора в града; 

 - Осигуряване на достъп до разнообразни услуги за личностно и професионално развитие 

на младите хора в града и съдействие за релевантно неформално обучение;  

  - Достъп до информация за превенция на рискови практики и здравословен начин на 

живот; 

  - Подпомагане социалното включване на младежи в неравностойно положение, 

информираност относно политиките за социално включване, социална и професионална 

интеграция; 

  - Достъп до информация относно възможностите на младежкото участие, за кампании, 

инициативи и програми, за възможностите и ползите от доброволчеството; 

   - Организиране и провеждане прояви, стимулиращи развитието на таланта, творческите 

умения и културното изразяване на младежите;  

  - Насърчаване на междукултурния диалог и културното разнообразие, достъп до 

информация за възможности за участие в международни инициативи, срещи и други прояви. 

През 2020 г. в условията на COVID-19 на територията на гр. Добрич информационни 

услуги получиха 5000  млади хора. Това е показател за полезността и необходимостта от 

информационни центрове в обществените библиотеки и предоставяне на компютъризирани 

работни места, свободен достъп до интернет.  

И през 2020 г. обществените библиотеки се включиха в международни и национални 

кампании и разработиха свои програми за стимулиране на навиците за четене при младите хора, за 

ограмотяване, формиране на информационна грамотност сред младежта, стимулиране на 

креативността и таланта им.  

Създадени са условия за подкрепа и реализиране на различни младежки кампании и 

младежки инициативи. В такива /в по-голям дял общински/ са обхванати над 2000 млади хора.  

 Културните институти в град Добрич играят важна роля по отношение на  предлагане на 

услуги за организиране на свободното време на младите хора. Културният календар на Община 

град Добрич за 2020 г. предложи разнообразни прояви, насочени към тази целева група. Общината 

продължи да подкрепя и съдейства за реализиране на проявите, инициирани от младите хора. 

Любителските състави, школи и клубове по интереси  дадоха възможност на младежите от една 

страна да изявят своя талант, а от друга – да задоволят своите духовни потребности.  

Община град Добрич, подпомагайки институционално и финансово развитието на 

дейността на Детски хор „Маестро Захари Медникаров”, Младежки център – Добрич, НЧ „Йордан 

Йовков-1870 г.”, НЧ „Романо дром-2002 г.” и НЧ „Пробуда – 1939 г.”, НЧ „Мевляна-2012 г.“, НЧ 

„Български искрици – 2016“, НЧ „Добрич – 2017“, Арт център „Палитра”, ПФТС „Добруджа”, 

МШ „Доминанта” и др., съдейства за развитието на различни форми – студии, школи, курсове, 

клубове, формации и др. в сферата на изкуството, в които младите хора се обучават и развиват 

своите таланти, дарби и умения. Община град Добрич подпомага изявите на тези състави на наши 

и международни сцени и форуми и подкрепя, както техните инициативи, така и идеите и проявите 

на училищата в Добрич. Едновременно с това реализира различни събития, които целят да 

подкрепят таланта и насърчат развитието на творческите заложби на младите хора на Добрич.    

 През 2020 г. в Добрич се проведоха традиционните културни събития, някои от които в 

онлайн формат: 

- Национален фест на ученическите рок групи; 

- Областен научен конкурс „Науката на живо“; 

- Шествието „Първите” по повод Трети март; 

- Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев”; 



- Национален конкурс за рисунка-дигитална живопис и графика „Моята България“; 

- Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения”; 

- Общински конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури“; 

- Джаз и поп-рок концертите, които Община град Добрич осъществява в рамките на 

културния си календар, в това число и празничните онлайн събития, посветени на 24 май – Ден на 

светите братя Кирил и Методий, на  българската азбука, просвета и култура и на славянската 

книжовност,  на 25 септември – Ден на град Добрич, празници от обредния календар – Сирни 

Заговезни, Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден, Еньовден, Архангелова Задушница;  

- Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – литературно четене на текстове на 

европейски автори с активно участие на млади хора; 

- Сътрудничество между образователните и културните институти при реализиране на 

различни проекти;  

- Реализиране на комплексните дългосрочни образователни програми на РИМ – Добрич, 

Художествена галерия – Добрич, Български камерен оркестър – Добрич, Духов оркестър – 

Добрич. 

            През 2020 г. Община град Добрич организира IV Областен конкурс рецитал „За да я има 

България“, в който 602 деца и млади хора от област Добрич изявиха своя талант в областта на 

художественото слово. Конкурсът бе посветен на Националния празник на България. 

  С Решение №9-3/26.05.2020 г. на Общински съвет град Добрич бе приета Програма на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г. През календарната година постъпиха 44 

искания за предоставяне на закрила.  Еднократно подпомагане по Програмата получиха 28 ученци 

с постижения от IV тримесечие на 2019 г., както и  22 ученици, с постижения от 2020 г. 

Едногодишни стипендии със средства от държавния бюджет  получиха 5 ученици. Предстои 

подпомагане на още 8 ученици, подали искания през четвъртото тримесечие на 2020 г. С тях броят 

на  еднократно подпомогнатите ученици ще достигне 58. 

   И през 2020 г. Младежки център – Добрич  работи за привличане и включване на децата и 

младите хора, с приоритетен обхват 15-29 г., в живота на общността. Реализираните дейности бяха 

насочени към личностното израстване на младия човек, поощряване на неговите изяви и 

общуване, както и обучение в неформална среда. Екипът на Младежки център – Добрич работи за 

повишаване на мотивацията и вземане на информирани решения, за висока степен на образование 

и желание за бъдеща реализация. Реализирани и подкрепяни  бяха различни събития за младите 

хора. Инициативите бяха с образователен и културен характер, като част от тях се осъществиха в 

партньорство с неправителствения сектор, неформални групи, училища и други в местната 

общност, на национално и международно ниво.  

                Млади хора с интерес към театралното изкуство създадоха видеоклип, представящ 

събитията, свързани 27 януари -142 години от Освобождението на Добрич. Клипа бе публикуван в 

социалните мрежи и достигна до 216 младежи. 

                Посредством арт инсталация младите хора имаха възможност да научат нещо повече за 

Международния ден на Снежния човек. Дейността обхвана 238 младежи; 

               Екипът на Младежки център – Добрич създаде видеоклип, представящ  експлоатацията на 

детски труд и начините за предпазване  и сигнализиране в такива случаи. 

               В концертната зала и на открито по случай международни дни и с цел осмисляне на 

свободното време на младите хора се проведоха кинопрожекции - 289 младежи проявиха 

зрителски интерес; 

              В организираните Вечери на настолните игри във фоайето на Младежки център – Добрич, 

превърнало се в пространство за пълноценно общуване и осмисляне на свободното време 

участваха 22 младежи; 

             Бързи срещи – събитие, посветено на 14 февруари, организирано в партньорство с БМЧК, 

даде възможност за създаване на нови запознанства. Участие взеха 40 младежи; 

           Организирани бяха 138 онлайн дейности „Общуваме виртуално, а не реално“  /видеа, 

снимки, публикации/, публикувани на страницата, сайта и видео канала на Младежки център – 

Добрич в няколко направления: неформално обучение, мотивационни дейности и развлекателни 

инициативи, които достигнаха до  88 952 младежи. 

             Проведени бяха  15 неформални обучителни сесии по актуални за младите хора теми, в 

които се включиха 105 младежи. 



Към Младежки център – Добрич функционират 20 клубни форми, които обхващат широк 

кръг от интереси на младите хора в сферата на танцовото, музикалното, театралното и 

изобразително изкуство и наука. Част от клубните форми представляват самоорганизирали се 

група млади хора, без формален ръководител. В клубовете участват 87  младежи. 

В рамките на отчетния период се проведоха 5 тематични работилници с участието на 52 

младежи. 

Концертите, организирани от  Младежки център – Добрич дадоха  възможност за изява на 

таланта на младите творци. Проведоха се 2 концерта, с обхват от 230 млади хора.     

 Експонирани бяха 5 изложби на клубните форми към Младежки център – Добрич и 

гостуваща изложба на млад творец  -  с обхват от 673 млади хора. 

Центърът реализира 3 конкурса: конкурс за есе, дигитална живопис и Европейски 

младежки поп-рок конкурс  „Сарандев". 

75 представители на клубовете по интереси  взеха участие в 28 общински, национални и 

международни конкурси. 

             9 млади изпълнители участваха в иницативата „Напиши песен за Коледа“ при създаване на 

текст, музика и аранжимент. Създадените аудиозапис и видеоклип на коледната песен се 

популяризираха в медии и социални мрежи, като достигнаха до 444 младежи. 

 

ПРИОРИТЕТ III. 

НИВО НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ ЗА 

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 
 

          Млади хора, практикуващи спортни дейности  

Младите хора спортуват в град Добрич благодарение на изградените и функциониращи 

спортни клубове, секции, школи и форми. Регистрираните спортни клубове на територията на 

Община град Добрич са 39. Младите хора имат възможността да спортуват активно и 

професионално следните видове спорт: хандбал, волейбол, баскетбол, лека атлетика, футбол, 

карате, бокс, вдигане на тежести, колоездене, художествена гимнастика, ориентиране, бридж, 

шахмат, тенис на маса, културизъм, конен спорт, плуване, пожаро-приложен спорт и др. 

Освен удовлетворението от постигнатите изключително добри резултати на регионални и 

национални първенства, спортът развива в подрастващите и младите хора редица ценни лични 

качества, необходими за успешната реализация в професионалния им и личен живот.  

В град Добрич се намира и единственото в областта Спортно училище „Г. Ст. Раковски”. В 

него се обучават  169  ученици от  V до XII клас.  

            Община град Добрич съвместно със Сдружение „Училищен спорт, туризъм и младежки 

дейности – Добруджа“ ежегодно организира и общинския етап на Ученически  игри, които са 

вписани в Националния спортен календар на МОН.  През отчетния период игрите се проведоха 

съгласно Правилата за организиране и провеждане на Ученически игри за учебната 2019/2020 г.  В 

игрите се включиха 106 отбора с 898 състезатели. Състезателите премериха сили по следните 

видове спорт: баскетбол, волейбол, хандбал, лека атлетика, бадминтон, тенис на маса. 

Предвидените игри по футбол и шахмат не се проведоха поради създалата се епидемиологична 

обстановка. 

            Община град Добрич подкрепи и традиционния за града ни турнир „Лекоатлетите на 

Добруджа“, в който взеха участие 110 ученици от Добрич, както и  98 ученици от страната. 

            В СУ „П.Р.Славейков“ се проведе разяснителна кампания, свързана с влиянието на 

физическата активност върху човешкото тяло, както и с влиянието върху намаляването на нивото 

на среса. Участвайки в различни дейносит младите хора осъзнаха, че физическа активност не 

означава единствено упражняване на различни видове спорт, а всички видове физическа 

активност. Повишавайки знанията си,  учениците развиха  своята потребност от здравословен 

начин на живот. 

Община Добрич се включи в конкурса за спонсорство на Нестле за ЖИВЕЙ активно! 9402 

852 крачки или 5795 км с общо 1861 участници извървя Добрич в рамките на инициативата. 

Събитието за пешеходни разходки по шест предварително зададени маршрути се състоя на 

22.09.2020 г. Участниците се почувстваха част от една обща кауза  - възможността на Община 

Добрич да участва в спонсорски конкурс за изграждане на комбинирана площадка за спорт и 

забавление, подходяща и за деца с увреждания.  



  Във връзка със Световния ден на предизвикателството Младежки център – Добрич и 

видни спортисти от различни спортни области чрез четири видео послания провокираха младите 

хора да повишат своята физическа активност. Предизвикателството достигна до 3645 млади хора. 

 

      Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен  начин 

на живот 

По Общинската програма за промоция на здраве и профилактика на хроничните 

неинфекциозни болести са реализирани следните дейности и инициативи: 

-„Алея на здравето“ – поставени са 10 табели със здравословни съвети  в Градски парк „Св. 

Георги“ ; 

-Терапия с музика и танц „Танцувай със здравето“ – обхванати  са лица с онкозаболявания. 

В  изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците и провеждане  на 

Националната политика на местно ниво Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-

информационен център проведоха в периода 06-08.07.2020 г.  обучителен семинар на тема 

„Алтернативни програми и методи и техники при работа с деца и младежи от рискови групи“. 

Участваха представители на ПИЦ, МКБППМН, ДПС, обществени възпитатели. Използвани бяха 

интерактивни методи на обучение – ролеви игри, мозъчна атака, дискусия, групова работа, 

решаване на казуси и др. 

С цел повишаване нивото на информираност на младите хора за водене на здравословен 

начин на живот, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център 

по наркотични вещества към Община град Добрич  реализираха следните програми, дейности и 

инициативи, насочени към ученици: 

- Програма „Превенция на употребата на наркотици в училищата VІІІ – ХІ клас”. 

Програмата цели учениците да усвоят умения за здравословен начин на живот, да избягват 

рисково поведение и овладяване на социално адаптивно поведение. В три училища са проведени 

27 урока. 

            -Дългосрочни програми „Карате училище” и „Тенис училище“. Превантивните програми се 

изпълняват с цел  неутрализиране отрицателното влияние на улицата.  

            -Прожекция на филма „Умирай лесно“ - първа и втора част, по повод Международния ден 

на жертвите от пътно транспортни произшествия с дискусии за насилието и агресията по 

пътищата, в които взеха участие  над 110 ученици и учители; 

            - Седем мотивационни интервюта със семейства на зависими. 

              -Въвеждане на Програма за изграждане на възпитателна компетентност и подкрепа на 

родители К.Е.Ш? Кой е шефът?; 

 -Кампания по повод 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния 

трафик на наркотици: Онлайн приключенска терапия с ученици на възраст 15-17 г., Конкурс за есе 

„Доза доброта“, с участието на ученици от VII-XI клас; 

             -Представяне на Национални програми за превениця на употреба на наркотични вещества 

– проведени са 14 урочни часа в СУ „П.Р.Славейков“; 

             - Общинска програма „Превенция на употребата на наркотици в училищата“ – в три 

училища са проведени 27 часа; 

             - Финансово обезпечаване доставката на комплекти от аерозоли и тестове за откриване на 

наркотични вещестав за нуждите на ОДМВР – Добрич. 

Младежите  от СУ„Д. Талев“ разработиха проекти,  свързани с превенция на зависимости и 

здравословния начин на живот. Здравни беседи с учениците  се проведоха по инициатива на 

медицинското лице по следните теми: „Вреда от алкохол и тютюнопушене“, „Превенция на 

употребата на наркотици, запознаване с рисковете от СПИН, полово предавани болести“,  

„Здравословно хранене“.   

           В СУ „П.Р.Славейков“ през 2020 г. бяха проведени лекции, беседи, дискусии и обучения, 

съобразно възрастта на учениците по следните теми:  

- „Факти и последици за здравето от пушене на наргиле“, „Тютюнопушене и здраве“, 

„Алкохолът – митове и факти“, „Алкохолът, цигарите и наркотиците – вредни за здравето на 

човека“, „Предпазване от употреба и злоупотреба с психоактивни вещества“, „Избирам себе си“ 

/компонент – психоактивни вещества/; 



- „Нашата храна“, „Колко е важна закуската и какво се случва при липсата?“, „Видове 

храни и влиянието им върху нашето здраве“, „Хранене и здраве“, „Кои храни са здравословни?“ 

„Диета?“ /компонент – хранене/. 

В училището активно действа постоянна училищна комисия по здравно образование, в 

чиято дейност са заложени и проведени мероприятия, свързани със сексуалната култура на 

подрастващите. Във връзка с превенцията и контрола на ХИВ и сексуално предаваните инфекции 

с представител на РЗИ – Добрич е проведено обучение, а по повод Световния ден за борба със 

СПИН – и информационна кампания. 

Интерес предизвика и разяснителната кампания, свързана с влиянието на физическата 

активност въру човешкото тяло, както и с влиянието и върху намаляването на стреса. 

Професионален фитнес инструктор и специалист по здравословно хранене бе гост на 

неформално обучение, посветено на Световния ден на храната в Младежки център – Добрич. 

Младежите получиха информация и ценни съвети относно здравословното хранене, двигателен 

режим и други теми, свързани със здравословния начин на живот. 

Чрез видеопослание, подготвено и популяризирано от 10 доброволци към Младежки 

център – Добрич във връзка със Световния ден за борба със СПИН се достигна до 1200 младежи. 

 

ПРИОРИТЕТ IV. 

ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В 

НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

  Целенасочени мерки за социално включване на младите хора в риск на 

възраст от 18 до 25 години 

             От 01.03.2020 г. по проект „Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“, процедура 

чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.2019 „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на децата и младежите, Етап 2 – „Предоставяне на социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, по  ОП „Развитие на 

човешките ресурси“, Община град Добрич предоставя нова социална услуга „Наблюдавано 

жилище“ с капацитет 6 места. Тя е предназначена за младежи от 18 до 21 години без увреждания, 

които са ползвали резидентна услуга или приемна грижа и нямат все още възможност за пълна 

самостоятелност поради липса на доходи и заетост. В Наблюдаваното жилище те водят 

самостоятелен начин на живот, но получават и подкрепа от специалисти чрез психологическо, 

социално, правно, трудово и друго консултиране. Към настоящия момент през социалната услуга 

са преминали 7 младежи, 5 от които пребивават там и в момента. Дейностите по проекта ще 

приключат през 2023 г. 

През 2020 г. в Младежки център – Добрич се осъществиха пет тематични работилници,  в 

които взеха участие предтавители на уязвимите групи.  

В организираните вечери на настолните игри участваха 7 младежи, представители на 

уязвимите групи. 

•   Социални услуги в общността /включително от типа подкрепа, придружаване, 

менторство/, подходящи за млади хора на възраст от 15 до 29 години в риск, особено за 

интегрирането им с мерките за закрила на детето 

Предлаганите социални услуги в общността за деца и младежи на територията на град 

Добрич са:  

- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания лица /2 бр./; 

- Център за социална рехабилитация и интеграция; 

- Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания /2 бр./;  

- Защитени жилища за пълнолетни лица с умствена изостаналост /2 бр./;  

             -Преходно жилище за  младежи с увреждания с капацитет 8 места, където пребивават 7 

младежи с лека и умерена степен на увреждания, които могат да се справят относително 

самостоятелно при задоволяване на потребностите си, но с подкрепата на персонала; 

             -Общностен център за деца и семейства, който предоставя услугата семейно консултиране 

на млади семейства; 



             -Предоставяне на асистентска подкрепа по Механизма за лична помощ, където личен 

асистент се грижи за деца и пълнолетни лица с увреждания с ЕР на ТЕЛК 90% и над 90% с чужда 

помощ. 

      Развитие на социалните услуги за млади хора в специализираните институции 

към подготовка за извеждането и интегрирането им в общността  

На територията на Община град Добрич няма специализирани институции за деца. 

Функционират три Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с капацитет 45 

места. Преди навършване на пълнолетие  и напускане на Центровете, за всяко дете се извършва 

оценка и план за извеждане от услугата и бъдещата им интеграция в общността. 

 

ПРИОРИТЕТ V.  

РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

 

        Българските младежи, участващи в международното младежко доброволчество;  

Увеличаване броя на доброволците в България 

Целта на политиката за развитие на доброволчеството сред младите хора е да се осигури 

подходяща обстановка за доброволческа дейност в организацията и да се създаде подходяща 

обществена среда за развитието му. 

 През 2020 г. функционира доброволческа група към Младежки център – Добрич, 

включваща 23 доброволци.  

 Те се включиха активно в провеждането на следните дейности: 

 - Кампания на Нестле ЗАЖИВЕЙ Активно, организирана от  Община град Добрич-участваха   35 

доброволци. 

- Акция за събиране на пластмасови кофички – в подкрепа на СП „Чудната градина" с участието 

на 90 доброволци.    

- „Коледно вълшебство сътвори"- благотворителна коледна инициатива с участието на 50 младежи 

от град Добрич. 

            За популяризиране на доброволчеството се реализираха: 

- Срещи с доброволци - възможностите за доброволчество, които предлага Младежки център – 

Добрич бяха представени в рамките на 2 срещи. 

- Отбелязване на 5 декември - Международен ден на доброволеца - изготвено бе онлайн послание 

с участието на 10 доброволци.  

През отчетния период възпитаниците на СУ „Димитър Талев“ участваха в доброволчески 

инициативи на БМЧК, Младежки център – Добрич и проведоха обучение на ученици от начален 

етап.  

Учениците от СУ „П. Р. Славейков” организираха доброволческа инициатива „Заедно за 

Коледа”.  През 2020 г. традиционният концерт,  учениците замениха с реализиран от тях филм за 

добротворчеството. 

 

ПРИОРИТЕТ VI. 

ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 

 

        Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми 

Формирането на активна гражданска позиция сред подрастващите и младите хора стои на 

дневен ред пред всяко едно общество. Целта е да се развиват мислещи, можещи и успели млади 

хора, които имат ресурси сами да се справят и да решават възникналите пред тях житейски 

проблеми, задачи и предизвикателства. Важно значение в това отношение имат училищата. 

Основната им цел е да образоват, възпитават и социализират младите хора. Сред приоритетите са 

формиране на активна гражданска позиция и социална култура у учениците, която включва знания 

за демократичните ценности и институции в съвременното общество, механизмите и процедурите 

във всяка демократична общност, както и овладяване на умения за тяхното прилагане.  Така 

например, един от основните приоритети на СУ „Димитър Талев“ е повишаване на гражданската 

активност на младежите, както и подпомагане на техните инициативи и кампании и осигуряването 

на възможност да участват в процеса на вземане на решения, свързани със самите тях. През 2020 г. 

за постигане на този приоритет са: 



- разработени теми по гражданско образование и запознаване на  учениците в часа на 

класа; 

- разработени проекти по ‚,Свят и личност” с ученици от  XII клас; 

- отбелязване на  9 май – Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление чрез 

онлайн среща с ученици от IX и X клас; 

- разработване на Програма и механизъм за противодействие на тормоза в училище; 

- активно участие в инициативи, свързани с „Насърчаване на грамотността и четенето“ 

- участие в онлайн срещи по Проект „Медии в бъдещето“, по програма  

Еразъм + 

            В СУ „П.Р.Славейков”  се проведоха инициативи във връзка с: Деня на независимостта, 

Националния празник на България, Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската 

азбука, просвета култура и на славянската книжовност, Деня на народните будители, Деня на 

търпението, Деня на розовата фланелка, Деня на усмивката и др. 

           В Младежки център – Добрич бяха проведени следните дейности, от и за младите хора: 

-Korean-Japanease Fest - фестивал, свързан с корейската музика, организиран от неформална 

младежка група към Младежки център – Добрич.  Участваха 57 младежи от страната. 

-Консултативен съвет към Младежки център - Добрич продължи да развива  своята дейност. 

Съвета е сформиран в края на 2016 г., след проведена информационна кампания в местните медии 

и социални мрежи за набиране на членове. В рамките на своята дейност, Съвета изразява мнение 

относно програмата на Центъра, предлага и реализира младежки инициативи, в отговор на 

интересите и потребностите на широк кръг от млади хора. По инициатива на членовете на 

Консултативния съвет са проведени мотивационни срещи, срещи дискусии /по метода връстници 

обучават връстници/, дейности за осмисляне на свободното време и др. В рамките на изминалата 

година се проведоха 3  регулярни срещи на Консултативен съвет. 

-Онлайн лексикон - младежка инициатива, предложена от Консултативния съвет  по повод Деня 

на влюбените. Достигнат обхват – 49 млади хора. 

-Трифон Зарезан или Свети Валентин - среща дискусия с участието на 32 младежи, инициирана от 

член на Консултативния съвет. 

-Мотивационни срещи „Моята Родина", инициирани от член на Консултативния съвет. 

            Обучение  по гражданско участие за младежи се организира в рамките на „Академия  за 

гражданско участие“ по проект, финансиран от Община град Добрич по Програма за финансиране 

на граждански инициативи в полза на местната общност. 

ПРИОРИТЕТ VII. 

РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ – не се отнася до Община град Добрич 

ПРИОРИТЕТ VIII. 

РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ 

 
Община град Добрич работи непрекъснато за създаване на благоприятна среда за 

насърчаване на междукултурния диалог, чрез който се осъществяват размяна на мнения между 

хора или групи с различен етнически, културен, религиозен и езиков произход въз основа на 

взаимно разбиране и уважение, което днес  кореспондира с идеите на модерното общество. Тя 

работи активно за насърчаване на културното многообразие като част от българската национална 

култура. Водена от този принцип, Община град Добрич: 

- осигурява равен достъп до култура; 

- съдейства за съхраняването, развитието и популяризирането на различните  етнокултури; 

- възпитава у децата и младите хора взаимно уважение, толерантност и зачитане правата 

на всеки човек. 

 Насърчаването на  междукултурния диалог между живеещите в ЕС млади хора в периода, в 

който те все още развиват своя светоглед и придобиват познания и умения за своето бъдеще е от 

особено значение в контекста на съвременната глобализация. Контактите и взаимодействието с 

култури, различни от собствените, стимулира любопитството и желанието на младите хора да се 



свързват със свои връстници от целия свят и допринася за изграждане на толерантност и взаимно 

уважение, които са предпоставка за междукултурен диалог, който поражда нови идеи и развива 

разбиране за обществото. 

В СУ „П.Р.Славейков“ благодарение на богатия библиотечен фонд с литература освен на 

български, също и на английски, руски и немски език учениците контактуват с други култури чрез 

литературното творчество и натрупват познания за системата на възприемане, на мислене, на 

оценка на чуждата култура. По повод Деня на Европа са организирани четения в клас на 

оригинална художествена литература. 

В края на отчетния период СУ „Св. Климент Охридски“ спечели проект „Академия за 

активно обучение“ по Програма „Еразъм +“. Училището си партнира с Полша, Кипър, Гърция, 

Италия и Испания. Участниците в проекта работят в посока на свързването на традиционната 

методика с иновативните практики в дигиталната ера, в която живеем. Очакваните резултати са 

повишаване на интереса и активността на учениците, увеличаване на познанията и използването 

на цифрови технологии като роботика,  3D печат, виртуална реалност, подобряване на 

училищните резултати. 

СУ „Димитър Талев“ спечели три международни проекта по програма Еразъм +, 

дейностите по които се извършват само онлайн с партньорските училища, поради пандемията от 

COVID-19 и присъствено с учениците от училище, когато това е възможно. 

През отчетния период Младежки център - Добрич създаде и популяризира в социалните 

мрежи онлайн публикации и видеа, посветени на значимите дати, насочващи вниманието на 

младите хора към темите за толерантността и човешките права,  както следва:  

21 март - Международен ден за ликвидиране на расовата дискриминация; 

4 ноември – Подписване на Европейската конвенция за правата на човека, която отбеляза 

своята 70-та годишнина; 

9 ноември - Международен ден за борба с расизма, фашизма, антисемитизма и 

ксенофобията; 

16 ноември - Световен ден на толерантността;                                              

10 декември - Международния ден за правата на човека.  

Посланията достигнаха до 934 млади хора. В резултат от всички реализирани дейности през 

отчетеният период се създаде среда, стимулираща потенциала на младия човек, с възможност за 

свободно общуване и създаване на нови приятелства в условия на толерантност и подкрепа. 

 

ПРИОРИТЕТ IX. 

ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА 

ПРЕСТЪПНОСТТА 

 

 Правонарушения, извършени от млади хора  

             В превенция на правонарушенията основна роля играе Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община град Дборич. 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, извършени от 

малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от 

наказателна отговорност по чл. 61 от НК.  

През 2020 г. до  комисията са постъпили 37 преписки, от които 35 са образувани и 

разгледани с 51 участници /14 момичета и 37 момчета, а в зависимост от  възрастта им – съответно 

20 малолетни и 31 непълнолетни/. Две възпитателни дела не са разгледани, тъй като при едното, 

лицето е навършило пълнолетие и прокурорската преписка е прекратена съгласно ЗБППМН, а 

другото поради липса на достатъчно данни за извършено деяние съгласно чл.16, ал.3 от ЗБППМН.  

Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна прокуратура – 18, 

РП  Генарал Тошево – 1,  РП – Каварна – 2, Първо РУ на МВР гр. Добрич – 4, Сектор „Пътна 

полиция” при ОД на МВР – 4, ОУ „Христо Смирненски“ – 1, СУ „Св. Климент Охридски“ – 1 , 

ЦНСТДБУ  – 5 и сигнал от длъжностно лице –1. 

Извършените противообществени прояви се изразяват в: кражби на движими вещи, бягства 

от дома, физически и психически тормоз, хулиганска проява и управление на МПС без 

свидетелство за самоуправление. Тенденцията е за увеличаване на случаите на бягства, 

психически и физически тормоз, и управление на МПС без свитедетелство за управление.  



Не се наблюдават проблеми при образуването и разглеждането на възпитателни дела. 

Дейността на Комисията се подпомага непрекъснато от инспектори ДПС при издирване и явяване 

на деца и родители на възпитателни дела. Предоставят се материалите на доверени представители 

или адвокати, ангажирани като защитници по делата. Преди разглеждането на възпитателни дела, 

МКБППМН събира допълнителна информация относно семейна среда, здравословно състояние, 

семейни отношения, приятелски кръг и други данни за извършителя с цел мерките, които ще се 

наложат на лицето да бъдат максимално ефективни.  

За две малолетни и три непълнолетни лица МКБППМН разгледа през календарната година 

повече от едно възпитателно дело. Причините за това са дефицит на внимание от страна на 

близките, проблеми в общуването и несъобразяване с правила и норми.  МК работи в 

сътрудничество със осциалните служби и педагогическите съветници в училищата.  

През 2020 г. МКБППМН изготви 56 „оценки на риска“ по Методиката за оценка на риска от 

повторно извършване на криминално деяние от малолетни и непълнолетни лица. „Оценка на 

риска“ имат всички деца, с които работят обществените възпитатели към Комисията. На 

основание на оценката се изготвя индивидуален план за корекционно-възпитателна работа с 

извършителите и техните семейства. В края на календарната година се прави анализ на „оценката 

на риска“ и ако са настъпили положителни промени в поведението, обществения възпитатал, 

извършвал корекционно-възпитателния процес предлага пред секретаря и инспекторите ДПС за 

продължаване или отпадане на възпитателния надзор. При съществуване на „среден“ или „висок 

риск“, надзорът продължава.   

Не са констатирани случаи на непълнолетни лица, споделящи идеи или  принадлежащи към 

организации с екстремистки ил радикален характер.  

Няма регистрирани малолетни и непълнолетни, извършващи противообществени прояви и 

насилие, мотивирано от расова или етническа омраза, както и криминални деяния,  извършени от 

футболни агитки.  

До комисията не са постъпвали и сигнали от служители на транспортна полиция за 

посегателства и увреждане на съоръжения от жп транспорта и влакови композиции.  

Най-често налаганите от Комисията възпитателни мерки през годината са:  

-„Участие в психологически консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията 

в поведението” – чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН; 

-„Поставяне под възпитателен надзор на родителите или лицата, които ги заместват, със 

задължение за полагане на засилени грижи” – чл.13, ал.1, т.4 от ЗБППМН; 

-„Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” съгласно чл.13, ал.1, т.5 от 

ЗБППМН. 

Успехът на посочените мерки се обяснява с индивидуалната работа, извършена с децата и 

младите хора, както и със засиления родителски контрол.  

Всички наложени възпитателни мерки се контролират от МКБППМН. Целта на 

възпитателните дела е да се осъзнаят същността на извършеното деяние и да настъпят 

положителни промени в поведението.  

През 2020 г. не се наблюдава повишаване на възпитателните дела. 

Чрез лекции, представени от магистрати от Административен съд – Добрич е повишена 

правната култура и информираността на учениците от СУ „П.Р.Славейков“ з относно структурата, 

функциите и значението на съдебната власт в България.      

   

 Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора 

Възпитаването на култура за отговорно поведение на пътя е ключов фактор за 

минимизиране на рисковете от инциденти и пътно транспортни произшествия. Ето защо всички 

образователни институции работят за формирането на тази култура. По отношение на младежите 

през 2020 г. училищата в Добрич реализираха следните инициативи: 

- Отбелязвяне на Европейския ден без загинали на пътя, както и Световния ден за 

възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия в СУ „Д. Талев“ - рисунки по 

темата, беседи, проведени от педагогическия съветник и класните ръководители.  

- лекции и представени статистически данни в СУ „П. Р. Славейков”,  разговори и 

дискусии относно отговорността към собствения живот и живота на другиге. Младежите бяха  

провокирани да разглеждат критично собственото си поведение. 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца на 

територията на Община град Добрич от учебната 2021/2022 година. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 3: 

  

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

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 56 

от Закона за предучилищното и училищното образование и §16 и §17 от ПЗР на ЗИД на 

Закона за предучилищното и училищното образование: 

 

 1. Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-

годишните деца в детските градини на Община град Добрич от настоящата 2021/2022 

учебна година.  

 

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи по изпълнение на 

Решението действия. 

  
 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 29; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -2. 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване съгласие за разкриване на филиал на Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“ – Варна в град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 4: 

 

 1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА дава 

съгласие за разкриване на филиал – Медицински колеж в град Добрич в структурата на 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна за обучение по 

специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ с придобиване на 

общообразователно-квалификационна степен „бакалавър“. 

  

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

действия.  

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за 

Поземлени имоти (ПИ) 72624.497.78 и 72624.497.57 за обект „Електрозахранване на 

зърнобаза – силозно-складово стопанство в ПИ 72624.497.20 – урб. територия, в 

землището на град Добрич”. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 5: 

  

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 

129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ: 

 

 I. Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за 

Поземлени имоти (ПИ) 72624.497.78 и 72624.497.54 за обект: Електрозахранване на 

зърнобаза – силозно-складово стопанство в ПИ 72624.497.20 – урб. територия, в 

землището на град Добрич“. 

 

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона, действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 29; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)                            



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени 

имоти (ПИ) 72624.378.17 и 72624.378.26 до разпределителна кутия РК-3 за обект: 

„Външно електрозахранване на ПИ 72624.378.58 – урб. територия, в землището на град 

Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 6: 

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, 

ал. 1 от ЗУТ и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ: 

 

I. Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за 

Поземлени имоти (ПИ) 72624.378.17 и 72624.378.26 до разпределителна кутия РК-3 за 

обект: „Външно електрозахранване на ПИ 72624.378.58 – урбанизирана територия, в 

землището на град Добрич“. 

 

II.  Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно 

Закона действия. 

 

 

   ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 33; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на 

Община (ОУПО) град Добрич на Поземлен имот (ПИ) 72624.497.76 в землището на 

град Добрич, за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМA ЗЕМЯ 

– НИВА“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ 

ДЕЙНОСТИ – Пп”. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 7: 

 

 I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 

127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, одобрява 

Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за 

ПИ 72624.497.76 в землището на град Добрич, за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА 

ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМA ЗЕМЯ – НИВА“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ – Пп”, с устройствени показатели: Пл. 

на застр. макс. 60%, Кинт до 1,2, Н до 10.0 м и Пл. на озел. мин. 30%. 

 

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0. 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен 

план на Община (ОУПО) град Добрич и изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.906.635 в 

местност „Гаази баба“, землище на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 8: 

  

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  

 

           I.   Приема задание и разрешава изработване на проект за Частично изменение 

(ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, на основание чл. 124, 

ал. 1 от ЗУТ,  във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, с обхват ПИ 72624.906.635 в местност 

„Гаази баба“, землище на град Добрич, за промяна отреждането му от „ЗЕМИ БЕЗ 

ПРАВО НА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО – Ссб” в „УСТРОЙСТВЕНА 

ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ – Пп”, съгласно 

приложената скица-предложение.  

                  Да се представи Решение от РИОСВ – Варна.  

 

           II.  Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за 

застрояване (ПУП-ПЗ), на основание чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от 

ЗУТ, за ПИ 72624.906.635 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич, за 

промяна предназначението на земеделската земя за „ПСД”, с предвидено  ново, ниско, 

свободно застрояване, указано в ограничителни линии на нормативно определените 

отстояния от имотните граници и сервитута на водопровода, с устройствени 

показатели: Пл. на застр. мак. 40%, Н до 7.0 м, Кинт. до 0.8 и Пл. на озел. мин. 30%, 

съгласно коригираната скица-предложение. 

         ПУП-ПЗ да се внесе за процедиране и одобряване, след влизане в сила на ЧИ на 

ОУП. Да се представят становища на „Електроразпределение-Север“ АД, клон град 

Добрич и „В и К Добрич“ АД, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване.  

         Проектите да се представят съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове и на PDF формат. 

 

           III. Дава съгласие на Димитър Веселинов Димитров, в качеството му на 

заинтересовано лице, да изработи и процедира проект Частично изменение (ЧИ) на 



Общ устройствен план на Община (ОУПО) с обхват ПИ 72624.906.635 по действащата 

Кадастрална карта (КК) в землището на град Добрич, за своя сметка. 

 

            IV. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 29; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.905.625 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 9: 

 

 I. 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) за ПИ 72624.905.625 в местност „Гаази баба“, землище 

на град Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“, с ново, 

ниско, свободно застрояване указано в ограничителни линии на 5.0 м от границите към 

пътя (ъглов имот) и нормативно определените отстояния от вътрешните имотни 

граници, с устройствени показатели: Пл. на застр. мак. 40%, Н до 7.0 м, Кинт. до 0.8 и 

Пл. на озел. мин. 50%, съгласно коригираната скица-предложение. 

 Да се представят становища от „Електроразпределение-Север” АД клон град 

Добрич, „В и К Добрич“ АД и РИОСВ – Варна при внасянето на ПУП-ПЗ за 

процедиране и одобряване. 

 Проектът да се представи съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове и на PDF формат. 

 

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 32; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.13 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 10: 

 

I . 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) за ПИ 72624.904.13 в местност „Гаази баба“, землище на 

град Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“, с ново, 

ниско, свободно застрояване указано в ограничителни линии на 5.0 м от границата към 

пътя и нормативно определените отстояния от вътрешните имотни граници, с 

устройствени показатели: Пл. на застр. мак. 40%, Н до 7.0 м, Кинт. до 0.8 и Пл. на озел. 

мин. 50%, съгласно приложената скица-предложение. 

Да се представят становища от „Електроразпределение-Север” АД клон град 

Добрич, „В и К Добрич“ АД и РИОСВ – Варна при внасянето на ПУП-ПЗ за 

процедиране и одобряване. 

Проектът да се представи съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове и на PDF формат. 

 

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 29; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.14 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 11: 

 

 I . 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) за ПИ 72624.904.14 в местност „Гаази баба“, землище на 

град Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“, с ново, 

ниско, свободно застрояване указано в ограничителни линии на 5.0 м от границата към 

пътя и нормативно определените отстояния от вътрешните имотни граници, с 

устройствени показатели: Пл. на застр. мак. 40%, Н до 7.0 м, Кинт. до 0.8 и Пл. на озел. 

мин. 50%, съгласно приложената скица-предложение. 

 Да се представят становища от „Електроразпределение-Север” АД клон град 

Добрич, „В и К Добрич“ АД и РИОСВ – Варна при внасянето на ПУП-ПЗ за 

процедиране и одобряване. 

 Проектът да се представи съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове и на PDF формат. 

 

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия.  

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 
 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план 

(ПУП-ПП) за обект: Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения в 

Поземлени имоти (ПИ) 72624.440.439 и 72624.440.761 в землището на град Добрич. 
 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 12: 

 

 I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 

124а, ал. 1 от ЗУТ , във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:  

 Дава съгласие за провеждане на трасе за разпределителен газопровод и 

газопроводни отклонения през общинските ПИ 72624.440.439 и 72624.440.761.  

 Одобрява техническо задание с приложения предварителен проект на трасето . 

 Разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план- Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за  обект: Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения в 

Поземлени имоти (ПИ) 72624.440.439 (местен път – публична общинска собственост) и 

72624.440.761 (местен път – публична общинска собственост), в землището на град 

Добрич. 

 Да се представи становище от РИОСВ Варна, при внасянето на проект за ПУП-

ПП за процедиране и одобряване. 

 Проектът да се представи съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба № 8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове и на PDF формат. 

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

от ПУДООС на Община град Добрич за обект: „Битова канализация в кв. „Рилци“, град 

Добрич“ – етап II. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 13: 

 

 1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич дава 

съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 

ПУДООС-МОСВ на Община град Добрич за обект: „Битова канализация в кв. „Рилци“, 

град Добрич“ – етап II, като общата сума за реализация на проекта е 2 993 190,21 лв. с 

ДДС, от които искането за безвъзмездна помощ от ПУДООС е в размер на ДДС 2 929 

511,64 лв. с ДДС, а при одобрено финансиране Община град Добрич следва да 

съфинансира реализирането на проекта със сумата от 63 678,57 лв. с ДДС. 

  

 2. Възлага на Кмета последващите действия по изпълнение на решението по т. 1. 

  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
Предложение за прекратяване на договор №35 от 24.06.2003 г., за предоставяне на концесия 

върху част от имот, публична общинска собственост: спирка, находяща се по бул. „Добруджа“ 

до Съдебна палата, град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 14: 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, 

ал. 2, т. 1, чл. 146, ал. 2 от ЗК, чл. 148, ал. 1 и ал. 2 от ЗК и чл. 23, ал. 1, буква “е” от договор за 

предоставяне на концесия №35 от 24.06.2003 г., §5, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗК и искане с наш 

вх. рег. индекс №70-00-260 от 02.02.2021 г. от концесионера „ДАМЯНА 2003“ ЕООД, 

представлявано от Венцислав Гинев Михайлов: 

 1. Приема предложение с наш вх. рег. индекс №70-00-260 от 02.02.2021 г. от 

концесионера „ДАМЯНА 2003“ ЕООД, град Добрич, за прекратяване по взаимно съгласие на 

договор №35 от 24.06.2003 г. за предоставяне на концесия върху част от имот, публична 

общинска собственост: спирка, находяща се по бул. „Добруджа“ до Съдебна палата, град 

Добрич, поради финансови затруднения на концесионера.  

 2. Прекратява договор №35 от 24.06.2003 г. за предоставяне на концесия върху част от 

имот, публична общинска собственост: спирка, находяща се по бул. „Добруджа“ до Съдебна 

палата, град Добрич, с концесионер „ДАМЯНА 2003“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление град Добрич, жк „Балик“, бл. 41, вх. В, ет. 1, ап. 2, ЕИК 201323154, представлявано 

от Венцислав Гинев Михайлов, по взаимно съгласие, считано от 20.04.2021 г. Да се подготви и 

подпише двустранно споразумение за прекратяване на концесионния договор. 

 3. Да се върне на концесионера по посочена от него сметка сумата от 861,80 лв. 

представляваща: 

 - заплатено, но недължимо концесионно възнаграждение в размер на 198,17 лв. и ДДС в 

размер на 39,63 лв. и 

 - гаранцията внесена за изпълнение на другите задължения на концесионера по 

договора в размер на 624,00 лв.  

 4. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да го представлява при 

прекратяването на концесията. 

 5. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона, действия 

по изпълнението на настоящото решение.  

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 32; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)  

 Вярно с оригинала! 

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие на „Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД, град 

Добрич, ЕИК: 124140855 за сключване на извънсъдебни споразумения.   

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 15: 

 

 Общински съвет гр. Добрич, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

9, ал. 1, т. 17 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

Община град Добрич в търговските дружества с общинско участие в капитала и за 

участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и 

сключване на договори за съвместна дейност: 

 

 1. Дава съгласие „Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД гр. 

Добрич с ЕИК:124140855 да сключи извънсъдебни споразумения с Калоян Атанасов 

Атанасов и с Павлин Димитров Николов за изплащане на обезщетения за вреди – 

имуществени и неимуществени, съответно в размер на 1726,00 лв. и 170,00 лв. 

 

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на „Диагностично 

консултативен център – I Добрич“ ЕООД  последващите, съгласно Закона, действия. 

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2. 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – Помещение на 

първи етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5, за 

медико-диагностични изследвания. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 16: 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 19, ал. 

1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се проведе публичен търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост:  

 - Помещение на І-ви етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. 

„Димитър Петков“ №5 с площ 27,54 кв. м, с начална тръжна цена 269,07 лева месечно и 

20% ДДС, за медико-диагностични изследвания. 

            Срок за отдаване под наем  – 5 години. 

 Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС №3842 от 

27.12.2007 година. 

            Цената е определена съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

 

            2. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия по изпълнението. 

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 

„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на 

преместваеми павилиони, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 
 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 17: 

 

 І. 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, ал. 2 и ал. 5 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 имоти, публична общинска 

собственост за поставяне на преместваеми обекти – павилиони за търговска дейност, без 

приготвяне на храна по одобрен модел, съгласно скици и визи от Главния архитект на 

Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ на следните локации: 

 

 1. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв. м в улична 

регулация пред УПИ II, в кв. 79 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ по ул. „Отец Паисий“, съгласно 

скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ (до 

изграден заслон за градски транспорт), с начална тръжна цена 93,84 лева месечно; 

 

 2. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв. м в улична 

регулация пред УПИ XVI, в кв. 108 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ по ул. „Цар Петър“ срещу 

училище „Христо Ботев“, съгласно скица и виза от главния архитект на Община град 

Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ (до изграден заслон за градски транспорт), с начална 

тръжна цена 62,46 лева месечно; 

 

 3. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв. м в улична 

регулация пред УПИ XXIII, в кв. 511 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ по ул. „Гоце 

Делчев“, съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на основание 

чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна цена 93,84 лева месечно; 

 

 4. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв.м в УПИ V в 

кв. 546 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по ул. „Дунав“, съгласно скица и виза от 

главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна 

цена 62,46 лева месечно; 

 



 5. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв. м в улична 

регулация пред УПИ IV, в кв. 563 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ по бул. „Русия“, 

съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от 

ЗУТ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 21 метра), с начална тръжна 

цена 62,46 лева месечно; 

 

 6. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв. м в улична 

регулация пред УПИ VIII, в кв. 507 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по бул. „Русия“, 

съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от 

ЗУТ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 33 метра), с начална тръжна 

цена 62,46 лева месечно; 

 

 7. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв. м в улична 

регулация пред УПИ I, в кв. 1110 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“ по бул. „25-ти септември“ 

(пред Енерго-про), съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на 

основание чл. 56 от ЗУТ (до изграден заслон за градски транспорт), с начална тръжна цена 

62,46 лева месечно; 

 

 8. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв. м в улична 

регулация пред УПИ III, в кв. 1113 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“ по бул. „Русия“, съгласно 

скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ (до 

изграден заслон за градски транспорт), с начална тръжна цена 62,46 лева месечно; 

 

 9. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв.м в улична 

регулация пред УПИ X, в кв. 1240 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 2“ по бул. „25-ти септември“, 

съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от 

ЗУТ (до изграден заслон за градски транспорт), с начална тръжна цена 62,46 лева месечно; 

 

 10. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв. м в УПИ I в 

кв. 711 по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ по бул. „25-ти септември“, съгласно скица и виза 

от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ (до изграден 

заслон за градски транспорт), с начална тръжна цена 39,12 лева месечно; 

 

 11. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв. м в УПИ VI 

в кв. 6 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“ – Север, по ул. „Христо Ботев“, до 

пощата, съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на основание 

чл. 56 от ЗУТ (до изграден заслон за градски транспорт), с начална тръжна цена 39,12 лева 

месечно; 

 

 12. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв. м в улична 

регулация пред УПИ I, в кв. 43 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“-Юг на ул. 

„Агликина поляна“ и ул. „Ясна поляна“, съгласно скица и виза от главния архитект на 

Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна цена 39,12 лева 

месечно; 



 

 13. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв. м в улична 

регулация пред УПИ I, в кв. 70 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“ – юг, по бул. 

„Добруджа“ пред КАТ, съгласно скица и виза от главния архитект на Община град 

Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ (до изграден заслон за градски транспорт), с начална 

тръжна цена 39,12 лева месечно;  

 

 14. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв.м в улична 

регулация пред УПИ III, в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 по бул. „Добруджа“ 

срещу КАТ, съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на 

основание чл. 56 от ЗУТ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 35 метра), с 

начална тръжна цена 39,12 лева месечно; 

 

 15. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел с площ 6.00 кв.м в улична 

регулация пред УПИ XIII, в кв. 7 по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 по ул. „Никола 

Петков“, съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на основание 

чл. 56 от ЗУТ (до изграден заслон за градски транспорт), с начална тръжна цена 39,12 лева 

месечно. 

 

 На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС не се начислява ДДС. 

 Срок за отдаване под наем – 5 години. 

 Наемателите се задължават за срока на наемния договор да поддържат изцяло за 

своя сметка изградените заслони за градски транспорт и да спазват разпоредбата на чл. 7, 

ал. 7 от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти 

на територията на Община град Добрич.  

 Цените са определени съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

  

 ІІ. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия по изпълнението.  

 

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от самостоятелен обект с 

идентификатор 72624.623.249.3.4 по КККР на град Добрич с площ 15,44 кв. м, целият с 

площ 298,90 кв. м в сграда находяща се на адрес – ул. „Васил Левски” №7. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 18: 

 

 1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право 

на ползване върху част от самостоятелен обект с идентификатор 72624.623.249.3.4 по 

КККР на град Добрич с площ 15,44 кв. м, целият с площ 298,90 кв. м в сграда, находяща се 

на адрес – ул. „Васил Левски” №7 на сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите 

в България“ за срок от 5 (пет) години. 

 

 2. Общински съвет град Добрич възлага на Кмета на Община град Добрич 

последващите, съгласно закона, действия. 

 

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

ПО ДЕВЕТНАЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.890, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. „Момчил войвода“ №7 в кв. „Рилци“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 19: 

 

 І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, 

ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за управление и 

разпореждане в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, точка 7. Прекратяване на 

съсобственост: за дворно място с площ 21.00 кв. м, представляващо 21/2029 кв. м в 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.602.890 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Добрич,  находящ се в кв. Рилци, ул. „Момчил войвода“ №7.  

 

 II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, 

ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 

от НРПУРОИ дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич 

от една страна и Георги Николов Георгиев и Ивелина Николова Георгиева, от друга 

страна, чрез продажба частта на Общината, а именно дворно място с площ 21.00 кв. м, 

представляващо 21/2029 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 

72624.602.890, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич,  находящ се 

в гр. Добрич, ул. „Момчил войвода“ №7, за сумата от 563.00 (Петстотин шестдесет и три) 

лв., или 26.80 лв./кв. м без включен ДДС.  

 Данъчната оценка на частта на Общината е 225.40 (Двеста двадесет и пет, и 0.40) 

лева. 

 

 ІІI. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, 

действия.   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища - апартаменти. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 20: 

 

 Ⅰ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 8, 

ал. 9, т. 2 от ЗОС допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2021 г., като в част ⅠⅠ. Обхват и Съдържание на програмата се допълва в т. 

6.3 Продажба на жилищни имоти – апартаменти  със следното жилище: 

                  т. 189 жк „Балик“ бл. 21, вх. Ж, ет. 6, ап. 18 

 

 ⅠⅠ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, 

ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от 

общинския жилищен фонд, дава съгласие за продажба на следните общински жилища – 

апартаменти: 

 

 1. АПАРТАМЕНТ №15 (петнадесет), със застроена площ 69,82 (шестдесет и девет  

цяло осемдесет и две стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и 

балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 

№72624.619.201.1.129 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, 

нула, едно, точка, едно, точка, едно, две, девет) по КККР на град Добрич, одобрена със 

Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение от 01.03.2021 г., ведно с 2,478% (две цяло четиристотин седемдесет и осем 

хилядни процента) от 313,83 кв. м в ид. части от общите части на сградата с  

идентификатор №72624.619.201.1, равняващи се на 7,78 (седем цяло седемдесет и осем 

стотни) кв. м; 2,478% (две цяло четиристотин седемдесет и осем хилядни процента) от  

426,85 кв. м  отстъпено право на строеж, равняващи се на 10,58 (десет цяло петдесет и 

осем стотни ) кв. м, изба №15 (петнадесет) с площ 4,66 (четири цяло шестдесет и шест 

стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Балик“ бл. 21, вх. Ж, ет. 6 на Мергюл 

Мехмедова Салимова, за сумата от 40 438  (четиридесет хиляди четиристотин тридесет и 

осем) лева без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 11 498,50 (единадесет хиляди 

четиристотин деветдесет и осем  и 0,50 ) лева.  

 

 2. АПАРТАМЕНТ №31 (тридесет и едно), със застроена площ 68,29 (шестдесет и 

осем цяло и двадесет и девет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня сервизно 

помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.619.171.3.31 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, едно, 



седем, едно, точка, три, точка, три, едно) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед 

№РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 

01.03.2021 г., ведно с 1,891% (едно цяло осемстотин деветдесет и една хилядни процента) 

от 397,12 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор №72624.619.171.3, 

равняващи се на 7,51 (седем цяло петдесет и една стотни) кв. м; 1,891% (едно цяло 

осемстотин деветдесет и една хилядни процента) от 434,63 кв. м отстъпено право на 

строеж, равняващи се на 8,22 (осем цяло двадесет и две стотни) кв. м, изба №31 с площ 

2,67 (две цяло шестдесет и седем стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк 

„Балик“ бл. 51, вх. А, ет. 8 на Антония Христова Николова за сумата от 34 521.00 (тридесет 

и четири хиляди петстотин двадесет и един) лева, без ДДС. Данъчна оценка на 

апартамента: 10 648,80 (десет хиляди шестотин четиридесет и осем и 0,80) лева. 

 

 Съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност и §1, т. 5 от 

Допълнителните разпоредби на ЗДДС, продажбата на сгради или части от тях, които не са 

нови са освободена доставка от ДДС. 

 

 След продажбата на общински жилища – апартаменти, Община град Добрич следва 

да отпише тяхната балансова стойност. 

 

 ІІⅠ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, 

действия. 

 

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 

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

 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.472, находящ се на ул. 

„Петрохан“ №5. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 21: 

 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 

9, т. 2 от ЗОС допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2021 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 7. Прекратяване 

на съсобственост със следния имот: 

 - УПИ ХVІ-472 в кв. 910, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП 

на жк „Рилци“ на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 година на Общински съвет 

град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №723/11.05.2011 г. на Кмета на Община град 

Добрич, идентичен с ПИ 72624.601.472 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 година на ИД на АГКК, последно 

изменение от 05.03.2021 г., с площ 1 398,00 кв. м, от които 133,00 кв. м – общинска 

собственост. 

 2. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 

т. 2 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие да 

се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Куман Йорданов Матеев в 

Поземлен имот с идентификатор 72624.601.472 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, 

нула, едно, точка, четири, седем, две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно 

изменение от 05.03.2021 г., с площ 1 398,00 кв. м, находящ се на ул. „Петрохан“ №5, идентичен 

с УПИ ХVІ-472 в кв. 910, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП на жк 

„Рилци“ на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град 

Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №723/11.05.2011 г. на Кмета на Община град Добрич, 

чрез продажба на частта на Общината от 133,00 кв. м, актувана с АОС №5514/26.02.2021 г., 

вписан под №61, т. ІV, вх. рег. №1434/02.03.2021 година в Службата по вписванията град 

Добрич, за сумата от 3 560,00 (три хиляди петстотин и шестдесет) лева без включен ДДС. 

 Данъчната оценка на общинската част от имота е 1 427,80 (хиляда четиристотин 

двадесет и седем и 0,80) лева. 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА 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 19 – 22: 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, 

ал. 9, т. 2 от ЗОС допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2021 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 6 Продажба 

на общински имоти, подточка 6.1. Продажба на урегулирани поземлени имоти със следния 

имот: 

 - УПИ І в кв. 702, предвиден „За жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк 

„Добротица“ на град Добрич, идентичен с ПИ с идентификатор 72624.621.319 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич с площ 3 939,00 кв. м. 

 2. 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 72624.621.319 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 

година на ИД на АГКК, последно изменение от 16.03.2021 г., идентичен с УПИ І в кв. 702, 

предвиден „За жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ на град Добрич, 

приет с Решение №56-4/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, с площ 3 939,00 

(три хиляди деветстотин тридесет и девет) кв. м, находящ се в жк „Добротица“ в град 

Добрич, актуван с АОС №5520/12.03.2021 г., вписан под №49, том V, вх. рег. 

№1787/15.03.2021 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 426 

070,00 (четиристотин двадесет и шест хиляди и седемдесет) лева, без включен ДДС. 

(108,17 лв./кв. м). 

 Данъчната оценка на имота 78 878,50 (седемдесет и осем хиляди осемстотин 

седемдесет и осем и 0,50) лева. 

 3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева. 

 4. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 27; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 3. 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на промени в Програма 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 19 – 23: 

 

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

местното самоуправление и местната администрация: 

 

 1. Приема предложените промени в Програма за финансиране на граждански 

инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич. 

 

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващи, съгласно 

закона, действия.  

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 24; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 4. 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



   Приложение №1 
ПРОГРАМА 

ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ  

В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. По Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност, 

Община град Добрич предоставя безвъзмездна финансова помощ (БФП) за реализиране на 

проектни предложения на стойност до 3 000,00 лева. 

2. Средствата за финансиране на граждански инициативи се определят с Решение на Общински 

съвет град Добрич за всяка бюджетна година. Те могат да бъдат допълвани с дарения по ред и 

условия, определени в Правилника за дарения. 

3. Поканата за кандидатстване по Програмата се обявява на сайта на Община град Добрич 

www.dobrich.bg. Срокът за подаване на проектните предложения е 30 (тридесет) дни след 

обявяване на поканата.  

4. Програмата се администрира от назначена със заповед на Кмета комисия, която се състои от 

Председател (без право да гласува), 3-ма представители на общинска администрация, 3-ма 

общински съветници и 3-ма граждани, номинирани от ЮЛНЦ с адрес на регистрация в 

Община град Добрич. ЮЛНЦ и гражданите на общината могат да номинират представители на 

гражданското общество в Комисията. Общински съвет град Добрич ежегодно определя 

представителите на гражданското общество. Комисията има Председател и Секретар. 

Комисията избира за Председател (без право на глас) – Председателя на постоянна комисия 

„Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски проекти и програми. 

Секретарят е представител на Общинска администрация. 

5. Комисията провежда информационни дни за кандидатстващите организации, след публикуване 

на поканата и след сключване на договорите за БФП.  

6. Заседанията на комисията са открити. 

7. Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от 

членовете й. 

8. Комисията взема решения с обикновено мнозинство.Решенията на комисията, както и 

оценките й са независими и окончателни. 

9. Преди да пристъпят към оценяване, всички членове на комисията представят писмени 

декларации (по образец), че нямат материален интерес и не са „свързани лица“ по смисъла на 

Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси и Търговския закон с участник 

в процедурата. Декларациите се прилагат към протокола от работата на комисията. 

10. Мониторинг по време на изпълнение на договорите се осъществява от комисията основно чрез 

посещения на място, с цел проследяване на изпълнението и съдействие при необходимост. При 

посещенията се съставят констативни протоколи. 

11. Кореспонденцията по време на кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите се 

осъществява по е-поща, на е-адрес, предоставен във формуряра за кандидатстване. 

 

 

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

1. Подпомагане на инициативи за развитие на гражданско общество на територията на Община 

град Добрич; 

2. Повишаване активността на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, както и на дружества по Закона за задълженията и 

договорите; 

3. Повишаване капацитета на гражданското общество в община град Добрич; 

4. Насърчаване на гражданското участие и развитие на социалния капитал в общността. 

 

 

 

 

http://www.dobrich.bg/


III. ДОПУСТИМОСТ   

1. Допустимост на кандидатите. 

 

1.1 Бенефициенти по настоящата Програма могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел 

(ЮЛНЦ) по Закона за ЮЛНЦ с адрес на регистрация на територията на Община град Добрич и 

дружества по Закона за задълженията и договорите; 

 

1.2 Недопустими кандидати: 

 НПО и ГС, в управлението на които участват членове на комисията по т.4 на Раздел I 

и/или служители от община Добрич; 

 Организации, които иматзадължения към държавата и община Добрич; 

 Организации с политическа насоченост. 

 

2. Допустимост на дейностите. 

 

2.1 Община град Добрич финансира граждански инициативи в следните приоритетни области:  

 Социална сфера и здравна превенция;  

 Образование;  

 Околна среда;  

 Култура;  

 Спорт. 

 

 2.2  Недопустими дейности за финансиране: 

 Дейности, които вече са финансирани от други източници; освен в случай на 

съфинансиране по проекти от значение за общността в областите по т. 2.1; 

 Дейности за закупуване на дълготрайни материални активи; 

 Дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното предложение; 

 Дейности с политическа насоченост; 

 Дейности, които включват недемократични практики. 

 

3. Допустимост на разходите. 

 

3.1 За да бъдат допустими разходите по настоящата Програма за предоставяне на БФП, трябва да 

отговарят на следните условия: 

 Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро 

финансово управление; 

 Да бъдат извършени след датата на подписване на договора за БФП и до изтичане срока на 

изпълнение на проекта; 

 Да бъдат извършени законосъобразно, да могат да се установят и проверят, и да са 

подкрепени от оригинални разходооправдателни документи; 

 Всички създадени по проекта документи, материали, брошури, удостоверения/сертификати, 

презентации, плакати, програми, покани, присъствени списъци и публикации, 

задължително съдържат текста: „Този документ е създаден по проект „_______________“, 

финансиран от бюджета на Община град Добрич, по Програмата за финансиране на 

граждански инициативи в полза на местната общност“. 

 

3.2 Недопустими разходи за финансиране: 

 Предварителни разходи за подготовка на проектното предложение; 

 Административни разходи; 

 Разходи за самоцелни ремонтни дейности и офис обзавеждане; 

 Разходи за възнаграждения на екипа на проекта; 

 Комунални разходи – ток, вода, телефон, отопление; 

 Разходите за публичност не трябва да надвишават 10% от сумата, финансирана от 

Общината за конкретния проект; 



 Разходи за транспорт във връзка с организация и управление на проекта. Разходите за 

командировки следва да са съобразени с ограниченията, съгласно Наредбата за 

командировките в страната. 

 

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА  

ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ  

ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

1. Размерът за  финансиране на едно проектно предложение е до 3000,00 (три хиляди) лева; 

 

2. Начин на плащане: 

 Авансово – 70% в пет дневен срок след сключване на договора.  

 Окончателно – до 30 % в пет дневен срок след одобряване на отчета за изпълнение на 

проекта. 

 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПРОЕКТИТЕ 

1. Проектът да се осъществява в полза на местната общност; 

2. Проектът да съдържа дейности, насочени поне в една от описаните области в раздел III, т.2.1; 

3. Проектът да се изпълнява от кандидата -  ЮЛНЦ или дружество по Закона за задълженията и 

договорите; 

4. Проектът да посочва ясно дефинирана целева група; 

5. Проектът да съдържа реално постижими цели и конкретни дейности; 

6. Проектът да откроява ясни и конкретни крайни резултати от реализацията на дейностите в 

полза на целевите групи; 

7. Проектът да съдържа подробен график за осъществяването му; 

8. Проектът да осигурява устойчивост и да дава възможност за мултиплициране на основната 

идея от други организации; 

9. Проектът да се базира на реалистичен и подробно разписан по дейности бюджет; 

10. Времетраенето на проекта да не надхвърля календарната година, в която е сключен договорът 

за изпълнението му; 

11. Дейностите по проектните предложения да не са финансирани от друг източник, освен в 

случай на съфинансиране по проекти от значение за общността в областите по т. 2.1. 

 

VI. ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Оценката на проектните предложения включва следните етапи: 

 

1. Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта 

Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта: 

1.1. Проектното предложение се отнася за обявената Програма; 

1.2. Проектното предложение е подадено в срок; 

1.3. Кандидатът отговаря на условията за допустимост на кандидатите по настоящата Програма; 

1.4. Кандидатстващата организация няма задължения към държавата и община Добрич; 

1.5. Заедно с Формуляра са представени всички изискуеми документи и са окомплектовани в 

папка, съгласно изискванията на настоящата Програма; 

1.6. Попълнени са всички части на Формуляра за кандидатстване (по образеца, утвърден от 

Общински съвет Добрич) и е подписан от ръководителя на организацията; 

1.7. Проектното предложение съответства на минимум една от приоритетните области на 

Програмата; 

1.8. Проектното предложение съдържа допустими дейности и разходи, съгласно условията за 

допустимост на настоящата Програма; 

1.9. Проектът ще се осъществи в полза на общността; 



1.10. Времетраенето на изпълнението на проекта е в календарната година; 

1.11. Проектното предложение съдържа план-график за изпълнение на дейностите; 

1.12. Проектното предложение не надвишава максимално допустимия размер за финансиране. 

 

Изпълнението на всеки от горепосочените критерии се отбелязва с „ДА“, „НЕ“ или „НП“ (не 

е приложимо). В случай на отговор „НЕ“ или „НП“ се отбелязват писмено мотивите за 

неизпълнение или неприложимост на критерия. Наличието на отговор „НЕ“ за критерий за 

административно съответствие и/или допустимост е основание за недопускане на проектното 

предложение до следващия етап на техническа и финансова оценка. 

Протоколът на комисията след приключване на Етап 1 съдържа Списък на проектните 

предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка и основанията за 

недопускане. Протоколът се публикува на сайта на община Добрич www.dobrich.bg. 

 

2. Етап 2: Техническа и финансова оценка – извършва се само за проекти, преминали успешно 

Етап 1. 

 

2.1.  Комисията оценява постъпилите проектни  предложения на базата на Таблица за оценка – 

(Приложение 3). Всеки член на комисията попълва индивидуална таблица. Комплексната 

оценка на проектното предложение е средноаритметичната стойност от индивидуалните 

оценки на комисията; 

2.2.  До финансиране се допускат само проектните предложения, които имат комплексна оценка 

над 60 (шестдесет) точки от 100 (сто) точки, съгласно класирането им по точки и 

разполагаемия бюджет за съответната година; 

2.3.  Комисията има право да намали проектобюджета, при наличие на недопустими дейности или 

разходи, несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи, 

дублиране на разходи или неспазване на процентно съотношение; 

2.4.  Одобрените проекти се финансират в рамките на средствата за съответната бюджетна година; 

2.5.  Протоколът с решението за класиране и предложение за сключване на договор/и за 

финансиране по настоящата Програма,след утвърждаване от Кмета на общината се публикува 

на www.dobrich.bg; 

2.6.  Класираните кандидати се поканват писмено за сключване на договор. Ако в срок от 5 

работни дни от получаване на поканата организацията не подпише договор, това й действие се 

счита за отказ от финансиране по настоящата Програма. 

 

 

VII.  НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ 

1. Проектните предложения се подават чрез Формуляр за кандидатстване, утвърден от 

Общински съвет град Добрич и съответните приложения, публикувани в поканата за 

кандидатстване по Програмата на сайта на община Добрич www.dobrich.bg. 

 

2. Всеки кандидат има право да подаде само едно проектно предложение.  

 

3. Формулярът за кандидатстване се попълва на български език, точно и подробно се описва 

как ще бъдат изпълнени целите на проекта, какви ще бъдат ползите от него и как проектът 

съответства на приоритетните области на настоящата Програма.  

 

4. Към формуляра кандидатите представят: 

А) Юридическите лица с нестопанска цел: 

 Удостоверение за актуално състояние – оригинал; 

 Устав на организацията – заверено копие; 

 Автобиография на ръководителя на проекта; 

Б) Гражданските сдружения: 

 Договор, съгласно Закона за задълженията и договорите – заверено копие; 

 Автобиография на ръководителя на проекта; 

 

http://www.dobrich.bg/
http://www.dobrich.bg/
http://www.dobrich.bg/


5. Документите за кандидатстване се окомплектоват в папка. Папката съдържа: 

 Придружително писмо до Кмета на общината (Приложение 1); 

 Формуляр за кандидатстване (Приложение 2), подписан от ръководителя на проекта и 

подпечатан с печата на организацията (ако е приложимо); 

 Изискуеми документи по т. 4; 

 

6. Папката с комплекта документи за кандидатстване се подава в запечатан плик чрез лицензиран 

пощенски оператор или на място в деловодството на Община град Добрич, на следния адрес:  

9 300 град Добрич, ул. „България“ 12, Община град Добрич 

На плика трябва задължително да бъде изписано следното:  

„За участие в Програмата за финансиране на граждански инициативи“ 

име на проекта 

пълното име, адрес и БУЛСТАТ на кандидата 

 Полученият плик се завежда в деловодната система на общината с входящ номер, дата и час 

на получаване. 

 В случай, че крайната дата за подаване на проектните предложения е почивен или 

празничен ден, срокът се удължава до края на работното време на първия работен ден. 

 

7. Кандидатстващата организация няма право да поправя или добавя части от проектното 

предложение след неговото подаване. Общината не връща получени документи и материали. 

 

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕИ ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ 

1. Отчитането на изпълнението на проекта е в рамките на 15 дни след приключване на 

проектните дейности. Срокът за предаване на отчета за всеки проект е конкретизиран в 

сключения с общината договор, но не по-късно от 15- ти ноември на текущата година.  

2. Отчетът се представя в папка, със следното съдържание: 

2.1 Придружително писмо до Кмета на общината (Приложение 1); 

2.2 Финален отчет (Приложение 5), подписан от ръководителя на проекта и подпечатан с печата на 

организацията (ако е приложимо): 

2.2.1 Технически отчет - съдържа описание на изпълнението на всяка една дейност и 

постигнатите резултати; 

2.2.2 Финансов отчет. 

2.3  Електронен носител със съдържание - подкрепящи документи към техническия и финансов 

отчет – сканирани във формат „pdf“, снимки в „jpg“. Подкрепящите документи се представят 

САМО в електронен вариант. Файловете задължително трябва да носят името на документа, 

който съдържат. Всички сканирани документи трябва да бъдат четливи; 

2.4 Декларация – опис на електронния носител (Приложение 4). 

3. Документите в електронния носител, съпровождащи отчитането на изпълнението на проекта, 

трябва да бъдат оформени в отделни папки, които задължително се подреждат по 

последователността и логиката на бюджета, и са с наименованието на всяка една дейност 

(например: „Дейност 1“, „Дейност 2“ и т. н.). Всяка папка съдържа подпапки и файлове с: 

3.1 Документи, които доказват извършването на съответната дейност. В зависимост от характера 

на дейностите, задължителните подкрепящи документи са, както следва(списъкът не е 

изчерпателен): 

3.1.1 Документация за проведени конференции, семинари, обучения, кръгли маси и други прояви:  

 Списъци на участниците, съдържащи дата и място на провеждане, трите имена, адрес, 

телефон и e-mail за контакт, име на организацията/институцията, която представляват, 

подпис за всеки ден от съответното събитие; 

 Програма, презентации, материали, лекции, които са изготвени и използвани в рамките 

на изпълнение на дейностите.Презентациите и програмите трябва да съдържат темата, 

име на лектора/ите, дата и място на провеждане; 

 Пакетът с материали за участниците и доказателство, че всеки един от участниците е 

получил такъв (ако е приложимо). Последното може да се документира с информация, 

включена в присъствените списъци; 



 Удостоверения/сертификати, които са раздадени на участниците, преминали обучение 

(ако е приложимо);  

 Обобщение на формулярите за обратна връзка. Формуляри за обратна връзка - анкетни 

карти(ако е приложимо);  

 Прес-съобщения/ публикации/репортажи (ако е приложимо); 

 Снимки, доказващи присъствието на регистрираните участници в присъствените 

списъци за всеки ден от съответното събитие; Снимки, показващи фрагменти от 

презентациите на отделни лектори и/ или модератори. 

3.1.2  Документация при наем на оборудване:  

 Копия на договори за наем с описание на оборудването, модел, тип, брой и др. 

3.1.3  Документация за наемане на външни експерти:  

 Задание за експертна работа и/или договор/и с експерт/и, (ако е приложимо); 

 Автобиография и документи, удостоверяващи квалификацията на експерта;  

 Доклад за свършената работа (ако е приложимо), подписан приемо-предавателен 

протокол; 

 Материали, които са разработени от експерта; 

 3.1.4  Документация за осъществени пътувания (само за изпълнение на основни дейности):  

 Списък на пътувалите, посочена дата и проява, подписи; 

 Командировъчни заповеди (съгласно Наредбата за командировките в страната), с 

посочен начин на пътуване; 

 При пътуване с обществен транспорт - билети за осъществено пътуване (ако е 

приложимо); 

 При пътуване с нает транспорт - договор за наем на транспортно средство с описани 

детайли за пътуването – дата, маршрут, стойност; 

 При пътуване с личен автомобил – командировъчна заповед, талон на автомобила, 

попълнен пътен лист.  

3.2 Разходооправдателни документи, подредени по последователността и логиката на 

бюджета за съответната дейност - фактури, платени в брой или по банков път, платежни 

нареждания, банкови извлечения, граждански договори, декларации, приемо-предавателни 

протоколи, сметки за изплатени суми, платежни нареждания за изплатени данъци и 

осигуровки. Всички фактури на бенефициента, свързани с изпълнението на проекта, освен 

предмета на доставката,задължително трябва да съдържат следния текст: „разходът е по 

договор №…./…… с Община град Добрич“. Всички разходооправдателни документи трябва да 

са ясни и точни, и да съдържат всички реквизити, съгласно българското законодателство. 

4. Папката с отчета на проекта се подава в запечатан плик чрез лицензиран пощенски операторили 

на място в деловодството на общината на следния адрес:  

9 300 град Добрич, ул. „България“ 12, Община град Добрич 

На плика трябва да бъде изписано следното:  

 „Отчет на договор № ______________“ 

 име на проекта 

 пълното име и адрес на кандидата 

Полученият плик се завежда в деловодната система на общината с входящ номер, дата и час на 

получаване. 

5. На свое заседание комисията разглежда представения отчет и съставя протокол, в който 

предлага на Кмета на община Добрич приемане, частично приемане или не приеманена 

изпълнението на проекта.  

6. Организация-изпълнител на проект, която не представи окончателен отчет в определените в 

договора срокове или е изразходвала отпуснатите средства по начин различен от посочения в 

договора, дължи връщането им заедно със законоустановената лихва и се лишава от правото да 

кандидатства за финансиране по тази Програма през следващата календарна година. 

7. При пропуски в отчета – техническа или финансова част, или в придружаващите документи, 

община Добрич изисква писмено допълнителна информация от организацията. Тя трябва да 

бъде представена в 7-дневен срок от датата на уведомяване. Представените допълнителни 

документи трябва да бъдат наименовани КОРИГИРАН_дата_ име на вече представения 

документ. Допълнителни документи и информация по представения отчет се изискват 

еднократно. Всяка друга представена информация не подлежи на разглеждане. 



8. При непредставяне на поисканата допълнителна информация в срок, отчетът няма да бъде 

одобряван или ще бъде частично одобрен. 

9. Протоколът на комисията, ведно с представения от организацията отчет, се представя на Кмета 

на общината за одобрение. След утвърждаването му се пристъпва към окончателно плащане по 

реда на т. 2 от раздел IV. 
 

 

Приложение 3 

Таблица за оценка 

№ КРИТЕРИИ Оценка 

1 ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 25 

1.1.1 Пълно съответствие между планираните дейности и посочените в  Програмата области. 10 

1.1.2 Непълно съответствие между  планираните дейности и посочените в  Програмата области. 5 

1.1.3 Липса на съответствие между  планираните дейности и посочените в  Програмата области. 0 

1.2. Ясно формулирани цели  

1.2.1 Целта на проектното предложение е ясно и точно формулирана.  15 

1.2.2 Целта на проектното предложение е сравнително ясно формулирана.  5 

1.2.3 Целта на проектното предложение е неясно формулирана. 0 

2. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ 75 

2.1 Ясно дефинирани и обосновани дейности по проекта  

2.1.1 Дейностите са описани ясно и достатъчно подробно и конкретно. Те са подходящи, необходими 

и достатъчни за постигане на целите и очакваните резултати на проекта. 
35 

2.1.2 
Дейностите са описани сравнително подробно и конкретно. Не става ясно дали те са 

необходими и достатъчни за постигане на целите и очакваните  резултати на проекта, 

вероятно не е избрано най-подходящото решение. 

15 

2.1.3 
Дейностите не са ясно посочени. Липсват съществени дейности, които са необходими за 

осигуряване резултатите на проекта или са включени дейности, които не са необходими за 

осигуряване резултатите на проекта. 

0 

2..2 Ясен и изпълним план график на дейностите  

2.2.1 
Графикът за изпълнение на отделните дейности е реалистичен. Разпределението на 

дейностите във времето е балансирано и позволява безпроблемно управление и изпълнение на 

проекта. 

15 

2.2.2 
Графикът за изпълнение на отделните дейности е реалистичен, но твърде оптимистичен. 

Разпределението на дейностите във времето не е достатъчно добре балансирано и съществува 

риск от лошо или забавено изпълнение. 

10 

2.2.3 Графикът за изпълнение на отделните дейности е нереалистичен и не би довел до тяхното 

осъществяване в рамките на планираната продължителност на проекта. 
0 

2.3. Ясно дефинирани резултати по проекта. Наличие на количествено измерими индикатори за 

резултат. 
 

2.3.1 
Резултатите са ясно дефинирани, обвързани  с предвидените дейности, необходими и 

достатъчни за постигане на целите (ползите за целевата група). Индикаторите и източниците 

на информация са ясни, конкретни и изчерпателни. 

25 

2.3.2 
Резултатите са сравнително добре дефинирани, измерими са, но не е достатъчно ясна връзката с 
предвидените дейности. Индикаторите са представени в количествена форма, но не са напълно 
реалистични – източниците на информация не са достатъчно ясни, надеждни и изчерпателни. 

10 

2.3.3 Резултатите не са дефинирани или са неясно дефинирани или е липсваща връзката с предвидените 
дейности. Индикаторите и източниците на информация не са определени или са определени неясно. 

0 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за предоставяне на възмездна финансова помощ в размер на 56 175,00 лв. за 

осъществяване на 2 проекта от Фондация „Св. Николай Чудотворец“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 24: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и ал. 2, чл. 52, ал. 

1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от 

Закона за публичните финанси; чл. 44 от Наредба за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич и във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 9, 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация: 

 

 1. Дава съгласие за предоставяне на възмездна финансова помощ  на Фондация „Св. 

Николай Чудотворец“ в размер на 56 175,00 (петдесет и шест хиляди сто седемдесет и пет) 

лева, съгласно Приложение №1, с цел разплащане на разходи по изпълнение на два 

проекта. Средствата да се отразят по параграф 72-01 „Предоставени средства по възмездна 

финансова помощ“ (-) и параграф 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ (-). 

 

 2. Определя краен срок за възстановяване на възмездната финансова помощ до 

28.02.2022 г. 

 

 3. Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно Закона, действия. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 32; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



    Приложение № 1 

     

     

№ Дата Собствано 

финансиране 

Усвояване на 

финансова 

помощ 

Възстановяване 

на финансова 

помощ 

1 май 2021 г. 6 282,94   

2 юни 2021 г. 1 062,94 5 220,00  

3 юли 2021 г.  2 260,22 11 235,00  

4 август 2021 г. 2 260,22 11 235,00  

5 септември 2021 г. 2 260,22 11 235,00  

6 октомври 2021 г. 2 260,22 11 235,00  

7 ноември 2021 г. 1 197,28 6 015,00  

8 декември 2021 г. 7 212,28  31 320,00 

9 януари 2022 г.    

10 февруари 2022 г.   24 855,00 

 Всичко: 24 796,32 56 175,00 56 175,00 

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Кандидатстване за безвъзмездно изграждане, поддържане и обезопасяване на Adventure 

Hub на територията на Центъра за защита на природата и животните. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 25: 

 

 Общински съвет гр. Добрич, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА: 

 

 1. Дава принципно съгласие Община град Добрич да участва в национална 

кампания адресирана към българските общини, обявена от „Уолтопия“ АД като подаде 

формуляр за кандидатстване за безвъзмездно изграждане, поддържане и обезопасяване на 

Adventure Hub на територията на Центъра за защита на природата и животните в Добрич. 

 

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

действия. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ -31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за актуализация на Програма за капиталовите разходи на Община град 

Добрич за 2021 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 26: 

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

за местното самоуправление и местната администрация:  

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

Добрич за 2021 г.: 

№ ОБЕКТ 
Годишна 

задача 

Актуализа- 

ция март 

  І. Собствени  бюджетни  средства 5 493 414 5 493 414 

  II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2021 г. 972 878 972 878 

….. …………………………………………………. ………… ………… 

11 

Старо название -  Мини товарач с прикачно 

оборудване (храсторез, кофа, метачка) за ОП 

"Устойчиви дейности и проекти". 

Ново название – Мини товарач с прикачно оборудване 

(храсторез, кофа, метачка и фреза за асфалт и бетон) за 

ОП "Устойчиви дейности и проекти" 145 000 165 000 

….. …………………………………………………. ………… ………… 

15 

Старо название - Машина за полагане на бетонови 

настилки за ОП "Комуналстрой".   

Ново название – Колесен мини–асфалтополагач за ОП 

"Комуналстрой" 120 000 100 000 

….. …………………………………………………. ………… ………… 

  III. Проекти 3 903 821 3 903 821 

  ОБЩО: 10 370 113 10 370 113 

2. Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 г., да се 

отрази в разходната част на бюджета на Община град Добрич по функции, дейности и 

параграфи. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 27; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване съгласие за изкупуване дела на съсобственик в ПИ 72624.622.247 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул.“Васил Левски“ №46. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 27: 

 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, 

ал. 9, т. 4 от ЗОС, допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост, приета с Решение №17-13 от 26.01.2021 г. на Общински съвет град 

Добрич в част II. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, създава се нова точка 

10. Закупуване на имоти. Същата се допълва със следния имот: 

 - 7/18 ид. части от 28.00 кв. м, равняващи се на 10.89 кв.м., от ПИ 72624.622.247 по 

КККР на град Добрич.  

 2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 258, ал. 1 от ДОПК, дава съгласие 

Община град Добрич да изкупи дела на съсобственика Христо Великов Великов, 

представляващ 7/18 идеални части от 28.00 кв. м, равняващи се на 10.89 кв. м, от ПИ 

72624.622.247 по КККР на град Добрич, целият с площ 219.00 кв. м, идентичен с УПИ XI- 

247, кв. 160, предвиден „за жилищно строителство“ по ПУП- ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, 

приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич, съгласно 

Нотариален акт за дарение на недвижим имот №133 от 16.08.2011 г., том VI, рег. номер 

№9274, дело №1046 от 16.08.2011 г., вписан под номер №36, Том XXII, Дело №3170/2011 

г., вх. рег. номер №7993/16.08.2011 г., на предложената цена в размер на 1752.37 (хиляда 

седемстотин петдесет и два и 0.37) лева. (160.92 лв./кв. м) 

 Данъчната оценка на частта на Общината е 5 890.20 лева, пропорционално 

изчислена, данъчната оценка  за дела на съсобственика е 335.83 лева. 

 3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 19/30 март 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 март 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие за реализиране на проекти в сграда на СУ "Петко Рачов Славейков", 

разположена в УПИ I в кв. 56 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, идентичен с Поземлен 

имот с идентификатор 72624.624.4572 по КККР на град Добрич, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №4960/26.04.2013 г. Сградата е с административен адрес: област 

Добрич, град Добрич, улица ”Ангел Кънчев” № 2. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 28: 

 

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

местното самоуправление и местната администрация: 

 

 1. Дава съгласие СУ „П. Р. Славейков“ да реализира проект с наименование: 

„Подобряване на енергийната ефективност в СУ „Петко Рачов Славейков", одобрен за 

финансиране от Посолството на САЩ в България. 

 

 2. Дава съгласие СУ „П. Р. Славейков“ да реализира проект с наименование: 

”Въвеждане и усъвършенстване системи за разумно и ефективно управление на 

енергийните ресурси в училище“, по Процедура за безвъзмездно предоставяне на средства 

за дейности по Програма „Микропроекти за климата“ (ПМПК) на Националния 

доверителен екофонд (НДЕФ). 

 

 3. Възлага на Кмета последващи, съгласно закона, действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 29; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 


