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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително 

по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич 

през първо тримесечие на 2021 г. и актуализирано разпределение на променените 

бюджети  към  31.03.2021 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 1: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, 

ал. 4 и чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, приема Информация за 

извършени промени по бюджета на Община град Добрич, съответно по бюджетите на 

второстепенните разпоредители с бюджет през първо тримесечие на 2021 г. и 

актуализираното разпределение на бюджетните сметки на разпоредителите с бюджет 

при Община град Добрич към 31.03.2021 година. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договори за кредит с 

„Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов 

инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и 

с Банка ДСК АД в качеството й на съфинансираща институция. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 2: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 4, т. 7, чл. 17 и чл. 19 а от Закона за 

общинския дълг: 

 

   1. Община град Добрич да сключи договори за кредит с „Регионален фонд за 

градско развитие“ АД (РФГР АД), в качеството му на мениджър на Финансов 

инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“, част от ОПРР 2014 – 2020 

и с Банка ДСК АД в качеството й на съфинансираща институция по инструмента, по 

силата на които да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 

„Обновяване на културна инфраструктура – „Зала Добрич“, приоритетна ос 1 

„Интегрирано и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 

при следните основни параметри: 

 1.1 Инвестиционен кредит: 

• Максимален размер на дълга – до 693 500  (Шестстотин деветдесет и три хиляди 

и петстотин) лева;  

• Валута на дълга – лева;  

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

  

 Заемът е разделен на две кредитни линии, както следва: 

 А) Кредитна линия А (РФГР АД) – в размер до 409 165 (четиристотин и девет 

хиляди сто шестдесет и пет) лева. 

• Срок за усвояване: до 24 месеца след датата на сключване на договора за кредит; 

• Условия за погасяване: 

- Срок на кредита: 120 месеца след датата на сключване на договора за кредит; 

- Гратисен период на главницата: 24 месеца след датата на сключване на договора 

за кредит; 

- Погасителен план: 96 равни месечни вноски по главницата, дължими след 

изтичане на гратисния период; 

• Максимален лихвен процент по Кредитна линия А: Лихвеният процент по този 

кредит към всеки един момент е равен на 5 % от лихвения процент по Кредитна линия  

Б. Към датата на офертата от РФГР АД, крайният лихвен процент по Кредит А е 0,14 % 

годишно; 



• Такси и комисионни: по Кредитна линия А. не се начисляват такси;  

• Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 

град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси и 

бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и 

„б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по бюджетната 

банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 

обект на особен залог. 

 

 Б) Кредитна линия Б (Банка ДСК АД) – в размер до 284 335 (двеста осемдесет и 

четири хиляди триста тридесет и пет) лева. 

• Срок за усвояване: до 24 месеца след датата на сключване на договора за кредит; 

• Условия за погасяване: 

- Срок на кредита: 120 месеца след датата на сключване на договора за кредит; 

- Гратисен период на главницата: 24 месеца след датата на сключване на договора 

за кредит; 

- Погасителен план: 96 равни месечни вноски по главницата, дължими след 

изтичане на гратисния период; 

• Максимален лихвен процент по Кредитна линия Б: Лихва 1 m. Euribor + 2,70 % 

годишно, минимум 2,70%; 

• Такси и комисионни: По Кредитна линия Б се начисляват следните такси:  

- 0,3 % годишно от размера на Кредитна линия Б, дължима ежегодно върху остатъчната 

главница в началото на всеки едногодишен период; 

- 3 % върху размера на предсрочно погасената сума, без такса в случай, че предсрочно 

погасената сума е до размера на 12 месечни вноски по погасителен план; 

• Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 

град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси и 

бюджетните взаимоотношения на община Община град Добрич по чл. 52, ал. 1, т. 1, 

букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по 

банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 

обект на особен залог. 

 1.2 Кредит за финансиране на ДДС: 

• Максимален размер на дълга – до 218 500 (двеста и осемнадесет хиляди и 

петстотин) лева; 

• Валута на дълга – лева;  

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

Заемът е разделен на две кредитни линии, както следва: 

 А) Кредитна линия А (РФГР АД) – в размер до 128 915 (сто двадесет и осем 

хиляди деветстотин и петнадесет) лева. 

• Срок за усвояване: до 30 месеца след датата на сключване на договора за кредит; 

• Условия за погасяване: При всяко възстановяване на ДДС или на 3 равни 

месечни вноски, дължими през последните 3 месеца от срока на кредита; 

•  Максимален лихвен процент по Кредитна линия А: Лихвеният процент по този 

кредит към всеки един момент е равен на 5 % от лихвения процент по Кредитна линия 

Б. Към датата на офертата от РФГР АД, крайният лихвен процент по Кредитна линия А 

е 0,10 % годишно; 

• Такси и комисионни: по Кредитна линия А не се начисляват такси;  

• Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 



град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси и 

бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и 

„б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по бюджетната 

банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 

обект на особен залог. 

 

 Б) Кредитна линия Б (Банка ДСК АД) – в размер до  89 585 (осемдесет и девет 

хиляди петстотин осемдесет и пет) лева. 

• Срок за усвояване: до 30 месеца след датата на сключване на договора за кредит; 

• Условия за погасяване: При всяко възстановяване на ДДС или на 3 равни 

месечни вноски, дължими през последните 3 месеца от срока на кредита. 

•  Максимален лихвен процент по Кредитна линия Б: Лихва 1 m. Euribor + 1,95 % 

годишно, минимум   1,95 %; 

• Такси и комисионни: По Кредитна линия Б се начисляват следните такси:  

- 0,3 % годишно от размера на Кредитна линия Б, дължима ежегодно върху остатъчната 

главница в началото на всеки едногодишен период; 

• Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 

град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси и 

бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и 

„б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по бюджетната 

банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 

обект на особен залог. 

 

 2. Община град Добрич да сключи договори за кредит с „Регионален фонд за 

градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент „Фонд за 

градско развитие за Северна България“, част от ОПРР 2014 – 2020 и с Банка ДСК АД в 

качеството й на съфинансираща институция по инструмента, по силата на които да 

поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Обновяване на 

културна инфраструктура – Зала „Нели Божкова“,  приоритетна ос 1 „Интегрирано и 

устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 при следните 

основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – до 988 800  (деветстотин осемдесет и осем хиляди 

и осемстотин) лева;  

• Валута на дълга – лева;  

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

Заемът е разделен на две кредитни линии, както следва: 

А) Кредитна линия А (РФГР АД) – в размер до 583 392 (петстотин осемдесет и три 

хиляди триста деветдесет и два) лева: 

• Срок за усвояване: до 18 месеца след датата на сключване на договора за кредит; 

• Условия за погасяване: 

- Срок на кредита: 138 месеца след датата на сключване на договора за кредит; 

- Гратисен период на главницата: 18 месеца след датата на сключване на договора 

за кредит; 

- Погасителен план: 120 равни месечни вноски по главницата, дължими след 

изтичане на гратисния период; 

• Максимален лихвен процент по Кредитна линия А: Лихвеният процент по този 

кредит към всеки един момент е равен на 5 % от лихвения процент по Кредитна линия  

Б. Към датата на офертата от РФГР АД, крайният лихвен процент по Кредитна линия А 

е 0,14% годишно; 



• Такси и комисионни: по Кредитна линия А не се начисляват такси;  

• Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 

град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси и 

бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и 

„б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по бюджетната 

банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 

обект на особен залог. 

- Б) Кредитна линия Б (Банка ДСК АД) – в размер до 405 408 (четиристотин и пет 

хиляди четиристотин и осем) лева. 

• Срок за усвояване: до 18 месеца след датата на сключване на договора за кредит; 

• Условия за погасяване: 

- Срок на кредита: 138 месеца след датата на сключване на договора за кредит; 

- Гратисен период на главницата: 18 месеца след датата на сключване на договора 

за кредит; 

- Погасителен план: 120 равни месечни вноски по главницата, дължими след 

изтичане на гратисния период; 

• Максимален лихвен процент по Кредитна линия Б: Лихва 1 m. Euribor + 2,70 % 

годишно, минимум 2,70 %; 

• Такси и комисионни: По Кредитна линия Б се начисляват следните такси:  

- 0,3 % годишно от размера на Кредитна линия Б, дължима ежегодно върху остатъчната 

главница в началото на всеки едногодишен период; 

- 3 % върху размера на предсрочно погасената сума, без такса в случай, че предсрочно 

погасената сума е до размера на 12 месечни вноски по погасителен план; 

• Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община 

град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси и 

бюджетните взаимоотношения на община Община град Добрич по чл. 52, ал. 1, т. 1, 

букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по 

банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 

обект на особен залог. 

 

           3. Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да подготви  и 

подпише всички документи, свързани с подаване на исканията за кредит пред 

кредиторите,  да подпише договорите за кредит и договорите за залог и да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т. 1 и т. 2.  

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Добрич за периода 2014 – 2020 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 3: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и т. 5.4 от Методическите 

насоки за разработване и прилагане на ИПГВР Общински съвет град Добрич приема 

Финалният доклад-отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на град Добрич за периода 2014 – 2020 г. (Приложение №1) 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

  

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и 

Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 януари 2021 година до 

31 март 2021 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 4: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната одобрява разходите за командировки на Kмета на Община 

град Добрич за периода от 01 януари 2021 година до 31 март 2021 година (пътни, 

дневни и квартирни пари), съгласно Приложение №1.  

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



      

Приложение №1 

Отчет 

за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов - 

Кмет на Община гр. Добрич 

за периода 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г. 

       

       

      
/ в лева / 

Период на Място Дневни  Нощувки Транспорт Всичко По покана на: 

командировката             

12.10.2020 - 

13.10.2020 г. 
гр.София 40     40,00 

Участие в церемония за 

връчване на годишни 

награди на НСОРБ 

22.12.2020 - 

24.12.2020 г. 
гр.София 60 202,62 239,35 501,97 

Участие в работни 

срещи 

26.01.2021 - 

27.01.2021 г. 
гр.София 40 100,00 329,08 469,08 

Участие в работни 

срещи и заседание на 

МС 

09.02.2021 - 

13.02.2021 г. 
гр.София 80 405,24 263,15 748,39 

Участие в работни 

срещи  

Всичко:   220,00 707,86 831,58 1759,44   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на 

околната среда през 2020 година. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 5: 

  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 5 от Закона за 

опазване на околната среда, и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците 

приема Отчета за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за 

опазване на околната среда, Общинската програма за управление на отпадъците и 

Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и 

достигане на установените норми за вредни вещества през 2020 година, съгласно 

Приложение №1. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 5. 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)                 



                                                                                                               Приложение №1 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И 

ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И 

ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ  

Община град Добрич има разработена Общинска програма за опазване на околната среда за 

периода 2016-2020 г., която е изготвена в съответствие с нормативните изисквания на Закона за опазване 

на околната среда (ЗООС).  

На основание чл. 79, ал. 5 от ЗООС Кметът на Общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет 

за изпълнението на Програмата. Общинската програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г. e 

приета с Решение № 3-4 от 15.12.2015 г. на ОбС град Добрич. На основание чл. 52, ал. 9 от ЗУО Кметът 

на Общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата 

през предходната календарна година. На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух Кметовете на общини ежегодно до 31 март внасят в общинските съвети отчет за изпълнението на 

програмите по ал. 1 за предходната календарна година. Актуализацията на Общинската  програма за 

намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни 

вещества 2014–2017 г. приета с Решение № 29-5 от 11.02.2014 г.  на ОбС. Двете програми са неразделна 

част от Общинската програма за опазване на околната среда. 

Основните приоритети на Община град Добрич във връзка с опазването на околната среда са: 

 Подобряване качеството на атмосферния въздух. 

 Доизграждане и обогатяване на Зелената система. 

 Подобряване състоянието на дерето на река Добричка. 

 По-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на територията на 

общината. 

 Подобряване състоянието на водопроводната и канализационната система. 
 

Дейностите по градско развитие и възстановяване и целите, които си е поставила Общината 

водят до подобряване качеството на живот, опазване на околната среда и достъп до основни услуги. 

Изпълнението на дейностите произтичащи от Програмата за опазване на околната среда, Програмата за 

управление на отпадъците и тази за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на 

установените норми за вредни вещества за 2020 г. са изложени в резюме. 

 

1. Приоритет: 
            ДА СЕ НАМАЛЯТ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ С ЦЕЛ 

ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА. 

Основният ефект от изпълнението на заложените в плана за действие задачи по този приоритет е 

свързан с понижаване емисиите на фини прахови частици в атмосферния въздух, постигане на по-висока 

енергийна ефективност. 

         В периода до 2020 г., Община град Добрич изпълни мерки за намаляване нивата на замърсителите в 

атмосферния въздух (и по-специално снижаване концентрациите на фините прахови частици). В резултат 

на това тенденциите по отношение на дните с превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ10 

бележат тенденции към трайно снижаване в сравнение с предходните години. През 2020 г. на пункта при 

ОУ “Хан Аспарух“ регистрираните дни с превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ10 са 10 

дни и не надвишават нормативно допустимите 35 дни. Осем от дните с превишения на стойностите за 

ФПЧ10 са основно през първото и четвъртото тримесечие на годината в студените месеци, което отново 

свидетелства за влиянието на битовото отопление върху качеството на атмосферния въздух. Общинската 

програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените 

норми за вредни вещества на територията на Община град Добрич /за краткост ще я наричаме Общинска 

програма за КАВ/ е актуализирана през 2014 година и беше с период на действие до края на 2017 г. В 

тази връзка Общинска администрация отправи запитване до компетентните органи РИОСВ - Варна/ 

МОСВ, относно необходимостта от Актуализация/ разработване на нова общинска програма за КАВ, 

като в отговор получи становище, че няма нормативно основание с което да задължат общината да 

разработи нова или актуализира действащата програма за КАВ, но РИОСВ трябва да продължи да 

упражнява контрол за поддържане на постигнатото от Община град Добрич, качество на атмосферния 



въздух. Разбира се общината не е преустановила изпълнението на мерките и продължава да полага 

усилия за подобряване средата на живот за гражданите на град Добрич.  

Изпълнените през 2020 г. мерки са насочени към ограничаване на емисиите от битовото отопление 

и транспорта, намаляване съдържанието на общ суспендиран прах и ФПЧ10 в атмосферния въздух. Тези 

мерки са постигнати чрез реализация на проекти за газифициране на жилищните сгради, реализация на 

проекти за енергийна ефективност, извършване на ремонти на най-натоварените от транспортния поток 

централни пътни артерии, благоустрояване на междублоковите пространства, почистване на основните 

пътни артерии от натрупан прах и поддържането им в добро техническо състояние. За поддържане на 

постигнатото и по - нататъшно подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на 

Община Добрич е необходимо да продължат усилията по прилагане на досегашните мерки - подобряване 

на някои от тях и прилагане на нови още по-ефективни. 

Конкретните изпълнени дейности за 2020 година, заложени в програмата са: 

 

1.1. Реализация на проекти за газификация на сгради  

И през 2020 година продължи ползотворното сътрудничество между Община град Добрич и 

газовия оператор по отношение реализацията на инвестиционни намерения, касаещи газификация на 

обекти в града. През годината завършиха дейностите по реализацията на Етап 39 с обща дължина 

7 509,99 м., включваща Разпределителни газопроводи – 81 бр. и газопроводни отклонения – 249 бр. През 

отчетната година започнаха и дейностите по Етапи 40 и 41. Газифицирани са около 219 домакинства. 

 

1.2 Ограничаване използването на твърди горива с високо съдържание на сяра – въглища 

(брикети) със сяра на работната маса над 2% 

 

Предприетите и изпълнени действия в предходната точка, както и интересът от страна на 

гражданите свидетелстват за осъзнатата полза от използването на природен газ в домакинствата. 

Газифицирането на все повече домакинства в град Добрич води до снижаване употребата на твърди 

горива с високо съдържание на сяра. 

 

1.3 Реализация на проекти за енергийна ефективност 

През 2020 г. Община град Добрич извърши частична подмяна на дограмата на девет детски 

градини и две детски ясли.  

Община град Добрич продължава работата по Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/. насочена към обновяване на многофамилни жилищни 

сгради с основна цел изпълнение на мерки за енергийна ефективност за осигуряване на по-добри условия 

на живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на 

жизнената среда. 

Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата 

между Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за всички сключени договорни 

има осигурен финансов ресурс. В хода на изпълнение Програмата в Община град Добрич протича 

паралелно на три етапа. През 2020 г. продължи изпълнението на Втори етап, който включва 20 сгради, 14 

от които са въведени в експлоатация, а останалите 6 са в процес на изпълнение. 

Три учебни заведения и детска градина „Зорница“ са изцяло обновени и модернизирани. 

Дейностите са по проект на Община град Добрич „Реконструкция и обновяване на образователна 

инфраструктура в Добрич – I“. Проектът на Община Добрич промени изцяло визията на ЕГ „Гео Милев“, 

ПМГ „Иван Вазов“, „ОУ „Христо Ботев“ и детска градина „Зорница“. Изпълнена е основната цел, която 

е: Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура, която да осигури 

модерна, здравословна и функционална учебна среда с високо ниво на енергийна ефективност, равен 

достъп до качествено образование и адекватен учебен процес.  

Със изпълнение на строително-монтажните работи на 4-те обекта, са изпълнени всички 

енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в енергийното обследване, мерки по 

рехабилитация, реконструкция и пълно обновяване на сградите, предписани като задължителни в 

техническото обследване и мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания. 

1780 деца и ученици, както и педагогически и непедагогически персонал се обучават и работят в 

изцяло променена образователна среда. Това е и приоритета на Община Добрич за следващия програмен 

период, който поставя на пиедестал образованието. 



Краен резултат: 

 Подобри се градският облик, енергийната ефективност в образователната инфраструктура, като 

предпоставка за постигане на по-добро качество и достъп до образование, обучение и работа в град 

Добрич. 

 Създаде се нова визия на две от Зоните на въздействие – с преобладаващ социален характер и с 

публични функции. 

 Намалят се разходите за поддръжка, за енергоносители и на вредните въздействия на околната 

среда. 

 

1.4 Основен ремонт на най-натоварените от транспортния поток централни пътни артерии 

 

В съвременните условия, основните групи източници с най–голям дял в замърсяването на 

атмосферния въздух с ФПЧ10
 са битовото отопление с твърдо гориво и автотранспорта. Но докато 

битовото отопление има сезонен характер, автотранспортът представлява непрекъснато действащ 

източник на ФПЧ. В тази връзка Община град Добрич обръща внимание на състоянието на уличната 

мрежа и ежегодно извършва ремонтни дейности на най – натоварените от транспортния поток пътни 

артерии. 

През 2020 г. е извършен текущ ремонт на улица „Методи Кусевич“ в участъка от ул. „Георги 

Кирков“ до бул. „Добруджа“ и ул. „Цимерман“ с обща квадратура 1 654 м2. 

Община град Добрич изпълни Проект BG16RFOP001-1.011-0006 "Реконструкция и 

благоустрояване на градската среда в Добрич" по договор № от ИСУН - BG16RFOP001-1.011-0006-C01 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020. 

С изпълнението на проекта се създаде привлекателна градска среда в Община град Добрич, като 

предпоставка за повишаване на качеството на живот и подобряване на екологичната среда в региона чрез 

реализиране на инвестиции в ключови територии. 

Улиците, включени в проекта са „Кирил и Методий“, „Максим Горки“, „Стоян Михайловски“, 

„Георги Кирков“, „Детелина“ и „Теменуга. Проектът реализира цялостно преасфалтиране на улиците, 

възстановяване на тротоарите, ремонт на осветлението, на междублоковите пространства и изграждане 

на детски площадки. 

Съгласно Закона за движение по пътищата, като собственик на улиците в града, Община град 

Добрич има ангажимент да въвежда организация на движението и да поддържа хоризонталната и 

вертикална маркировки, положена и изградена в тази връзка.  

За осигуряване на нормален трафик по улиците през годината е извършено текущо поддържане на 

светофарните уредби, текущо поддържане на пътната маркировка и поддържане на знаковото стопанство 

по уличната мрежа на град Добрич с общинското предприятие „Комуналстрой”. 

1.5. Почистване на основните пътни артерии от натрупан прах и поддържането им в добро 

техническо състояние. 

1.6. Редовно миене на уличните платна през летните дни. 

Тези две задачи са заложени като задължения на фирмата – изпълнител по Договора за почистване 

на улици и булеварди, тротоари и пешеходни зони на територията на Община град Добрич. След 

приключване на зимния сезон основните пътни артерии се почистват от натрупаните наноси през зимата 

с последващо измиване на уличните платна. През летните месеци се извършва оросяване на основната 

улична мрежа и пешеходна зона с цел понижаване на разпрашаването.  

Основния ефект от тези дейности е намаляване на дните с наднормени нива на фини прахови 

частици в атмосферния въздух. 

 

2. ПРИОРИТЕТ: 

ОБОГАТЯВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 
 

В райони на града с интензивен трафик на автомобилно движение и в междублокови пространства 

през изминалата 2020 г. е извършено залесяване на около 100 бр. широколистни дървета от род 

Пауловния в зелена площ, в разделителната ивица по бул. „Добруджа“, в отсечката от бул. „Добричка 

епопея“ до кръговото за ЖК „Рилци. През годината са засети още 70 бр. широколистни и 15 бр. 

иглолистни дървета. Мероприятията по засаждане на растителността са извършени от ОБП „Устойчиви 

дейности и проекти“, НПО-та с които Община град Добрич си партнира и в частност от Община град 

Добрич във връзка с инициативи за облагородяване на градски пространства.  



Залесяването е извършено предимно в междублокови пространства и улични насаждения, като 

целта основно е създаване на дървесно храстови групи, изолационни масиви и компенсаторно засаждане.  

 

2.1. Благоустрояване на междублоковите пространства 

 

Благоустрояването на кварталите и междублоковите пространства е една от целите, залегнали в 

програмата за управление. Един от основните инструменти за  постигането й е „Програмата за 

реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участието на 

местното население“. Програмата дава възможност за реализиране на съвместни инициативи на 

съсобствениците по отношение на благоустрояване на прилежащите и междублокови пространства, 

съответно и подобряване на жизнената им среда.  

През 2020 г. са изпълнени 8 обекта, по Програмата за реализация на благоустройствени 

мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участието на местното население,  на обща 

стойност 75 731,78 лв. от общо 12 сключени споразумения. 

 

3. ПРИОРИТЕТ: 

ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА РЕКА ДОБРИЧКА 
 

3.1. Машинно и ръчно почистване на участъците с най-ниска проводимост от дерето 

Ежегодно се почистват проблемни участъци от коритото на р. Добричка и се третират с хербициди 

за ограничаване на растителните формации. Периодично се прочиства и поддържа пълна 

водопропускливост на покритите участъци от коритото на р. Добричка. През 2020 г. бяха почистени 

участъците от стадион "Пионер" до бул."25-ти септември", по бул."Русия" от "25-ти септември" до 

вливането на дере "Сердика", (китайски магазин), включително подземен участък до църква "Св. 

Климент Охридски", от приток "Сердика" (китайски магазин) до мост при ул. "Поп Богомил" и участъка 

от ул. "Поп Богомил" до ул. "Калиакра". 

 

4. ПРИОРИТЕТ: 

ДА СЕ ПОДОБРИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 
 

 4.1. Разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци 

Община град Добрич продължи работата по оползотворяване на биоразградими отпадъци от 

зелените площи стартирала, като пилотен проект, съвместно с Асоциацията на еколозите от общините в 

България и Лесотехническия университет, но на площадката за компостиране на биоотпадъци на РД 

Стожер.  

 

4.2. Разделно събиране на масово разпространени отпадъци 

Изградената Общинска система за разделно събиране на отпадъци функционираше на база 

сключен договор с “Екоколект” АД. От месец август 2020 тази система се осъществява със съдействието 

на „Екопак България” АД. Новата система на територията на Община град Добрич се състои от 160 броя 

точки за разделно събиране, състоящи се от 3 цветни контейнера, тип „иглу“– син за хартия, жълт за 

пластмаса и метал, и зелен за стъклени опаковки. Събраните количества от “Екоколект” АД и „Екопак 

България” АД за 2020 г. са: 145,240 т. хартия, пластмаси и метали, и 64,00 т. стъклени опаковки.  

Излязлото от употреба електическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се събира, транспортира и 

предава за оползотворяване от “Tрансинс технорециклираща компания” АД. През 2020 г. са събрани 2 

240 кг. ИУЕЕО. 

  Събирането на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и на отпадъци от 

моторни превозни средства (МПС) се осъществява от „Българска рециклираща компания” АД и 

„Металцвет” ЕООД, посредством сключени договори с Община град Добрич за организиране на 

дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни 

средства, и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни 

средства на територията на общината. На територията на Община град Добрич за 2020 г. от инспектори 

„Опазване околна среда“ са установени 150 бр. ИУМПС на терен държавна и общинска собственост. 

 На територията на Община град Добрич функционира и система за разделно събиране на 

текстилни отпадъци и отпадъци от облекла, която е организирана съвместно с „Евротекс” ЕООД. 

Системата стартира с разполагането на три контейнера за стари дрехи, обувки, чанти, колани и домашен 



текстил, като през 2021 г. към системата е добавен още един контейнер. Контейнерите са поставени до 

сградата на Стоматологичната поликлиника, до Младежки дом „Захари Стоянов”, в ЖК „Добротица“ и в 

ЖК „Христо Ботев“ на входа на паркинга между бл. 6 и бл. 4. Събраните количества за 2020 г. са 40 213 

кг. 

Подадено е проектно предложение „Опазване на околната среда чрез разделно събиране, 

подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци на териториите на Община град Добрич, 

Община Генерал Тошево и Община Шабла с подкрепата на Интернешънъл Дивелъпмънт Норуей (IDN)“ 

по програма Опазване на околната страна и климатични промени – Приоритетна ос Кръгова икономика и 

управление на ресурсите. С цел подобряване на управлението на общинските отпадъци чрез проектиране 

и въвеждане на нови схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци. 

 

4.3. Организиране и провеждане на кампании 

В традиция за Община град Добрич се превърна пролетно почистване на града. Инициативата се 

радва на голям интерес от страна на граждани и институции. Почистват се нерегламентирани 

замърсявания, формирали се както в покрайнините на града, така и в междублокови пространства. 

Отново по инициатива на Общинска администрация се почистват рекламни и агитационни материали, 

некролози и др., залепени на места извън регламентираните от Община град Добрич „афишарки“, 

освежават се предпазните решетъчно – тръбни пана, разположени в разделителната ивица на основните 

булеварди в града. Във връзка със създалата се извънредна ситуация с разпространението на COVID – 19, 

през 2020, Община град Добрич не успя да проведе кампанията. Всички сили и средства бяха насочени 

към овладяване на извънредната ситуация. 

В традиционен се превърна и конкурса в последните четири години за най-добро междублоково 

пространство „Добри примери има“ на Община Добрич. В него се включват всички желаещи граждани, 

които се грижат за междублоковите си пространства и за градинка пред входа.  

Дългосрочната цел на инициативата е да се промени съзнанието и отношението на хората към 

местата, на които живеят, както и начина, по който се грижат за своите отпадъци. Стремежите са в 

посока обединяване усилията на всички, които искат България, Европа и светът да бъдат по-чисти. 

В края на 2020 г. Община град Добрич инициира акция за безвъзмездно събиране на излязло от 

употреба електронно и електрическо оборудване, както и негодни батерии и акумулатори. Кампанията 

протече при спазване на всички противоепидемични мерки и засилен интерес от страна на гражданите. 

 

4.4. Ежегодно почистване на нерегламентирани замърсявания в междублокови пространства 

и в покрайнините на града 

Непрекъснато се извършват проверки за нерегламентирани замърсявания, на местата с 

неустановен извършител, почистването е осъществявано от и за сметка на Община град Добрич. На 

замърсявания в частни имоти, до собствениците са изпращани предписания за почистването им. През 

2020 г. са почистени 16 нерагламентирани замърсявания и миркосметища установени на територията на 

град Добрич, образувани в резултат на недобросъвестното отношение на гражданите. 

Въпреки непрестанните усилия на Община град Добрич да се справи с проблема 

„нерегламентирани замърсявания“ делът на недобросъвестните граждани не е намалял. 

 

5. ПРИОРИТЕТ: 

ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОПРОВОДНАТА И 

КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА 
През 2020 г. приключиха дейностите по Лот 1 - Проектиране, строителство и авторски надзор на 

канализационната мрежа на град Добрич, както и съпътстващата водопроводна мрежа. Общата дължина 

на реконструираните и рехабилитирани канализационни колектори е 6,46 км. Реконструирани са 3 броя 

Канализационни помпени станции - „Свежест“, „Иглика“ и „Югоизток“.  

През 2020 година Община град Добрич стартира изграждане на битова канализация в кв. Рилци – 

етап I за изпълнение на строително-монтажни работи. Проектът се предвижда да приключи през 2021 г. и 

включва изграждане на 2 099,72 м канализация и 108 бр. канализационни отклонения.  

 

 

 

 

 

            



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

ПИ 72624.474.85 за обект: Подземна кабелна линия СрН за електрозахранване на ПИ 

72624.474.108 (урбанизирана територия в землището на град Добрич)  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 6: 

 

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

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

 

 I. Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) във фаза 

окончателен проект за ПИ 72624.474.85 за обект: Подземна кабелна линия СрН за 

електрозахранване на Урбанизиран ПИ 72624.474.108 (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) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.522 в местност „Гаази баба“, землище на град 

Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 7: 

 

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

124 а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.522 в местност „Гаази баба“, землище 

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

ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м от границите към пътя и 

на 3,0 м от вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване 

до 40%, Кинт до 0,8 и Плътност на озеленяване мин. 50%, Н до 7,00 м.  

 Проектът да се представи в един оригинал и копие на хартиен носител и в 

цифров вид върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове и в PDF формат.  

 Да се представят становища от Електроразпределение – Север АД, клон град 

Добрич, „В и К Добрич“ АД, РИОСВ град Варна. 

 

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

съгласно Закона, действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.900.43 в местност „Алмалии“, землище на град 

Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 8: 

  

 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) на ПИ 72624.900.43 в местност „Алмалии“, землище на 

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

ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м от границите към пътя и 

на 3,0 м от вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване 

до 40%, Кинт до 0,8 и Плътност на озеленяване мин. 50%, Н до 7,00 м.  

 Проектът да се представи в един оригинал и копие на хартиен носител и в 

цифров вид върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове и в PDF формат.  

 Да се представят становища от Електроразпределение – Север АД, клон град 

Добрич, „В и К Добрич“ АД, РИОСВ град Варна. 

 

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

съгласно Закона, действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 37; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.447.29 в землището на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 9: 

 

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

124 а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.447.29 в землището на град Добрич, 

землище на гр. Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“ с 

ново, ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на нормативно определените 

отстояния от вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване 

до 60%, Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване мин. 40%, Н до 10,00 м.  

 Проектът да се представи в един оригинал и копие на хартиен носител и в 

цифров вид върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове и в PDF формат.  

 Да се представят становища от Електроразпределение – Север АД, клон град 

Добрич, „В и К Добрич“ АД, РИОСВ град Варна 

 

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

съгласно Закона, действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 18; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 14. 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния 

финансов отчет и Баланса за 2020 година на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН 

ЦЕНТЪР – I – ДОБРИЧ“ ЕООД, ЕИК 124140855. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 10: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, 

т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и 

реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, приема Годишния финансов отчет и Баланса за 2020 година на 

„Диагностично-консултативен център – I – Добрич” ЕООД. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, 

т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 7 от Наредба за условията и 

реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, освобождава от отговорност за дейността му през 2020 година управителя на 

„Диагностично-консултативен център – I – Добрич” ЕООД.  

3. Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град 

Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 

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

договори за съвместна дейност, „Диагностично-консултативен център – I – Добрич” 

ЕООД не разпределя за дивидент балансовата печалба след данъчно облагане. Същата 

да бъде отнесена във фонд „Общи резерви”. 

4. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона, действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния 

финансов отчет и Баланса за 2020 година на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН 

ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 11: 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, 

т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и 

реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, приема Годишния финансов отчет и Баланса за 2020 година на 

„Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, 

т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 7 от Наредба за условията и 

реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, освобождава от отговорност за дейността му през 2020 година управителя на 

„Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД.  

 3. Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град 

Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 

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

договори за съвместна дейност, „Диагностично-консултативен център – II – Добрич” 

ЕООД не разпределя за дивидент балансовата печалба след данъчно облагане. Същата 

да бъде използвана за намаляване на сметка „Непокрити загуби от минали години”. 

 4. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона, действия.

   

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 37; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА    (п) 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:        (п) 

                            (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния 

финансов отчет и Баланса за 2020 година на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” 

ЕООД, ЕИК 000851111. 
 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 12: 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, 

т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и 

реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, приема Годишния финансов отчет и Баланса за 2020 година на „ЦПЗ д-р П. 

Станчев – Добрич” ЕООД. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, 

т. 5 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 7 от Наредба за условията и 

реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, освобождава от отговорност за дейността му през 2020 година управителя на 

„ЦПЗ д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД.  

 3. Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град 

Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 

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

договори за съвместна дейност, „ЦПЗ д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД не разпределя за 

дивидент балансовата печалба след данъчно облагане. Същата да бъде отнесена във 

фонд „Общи резерви”. 

 4. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона, действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

124140855 за закупуване на дълготрайни материални активи. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 13: 

 

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

чл. 20 във връзка с чл. 18, ал. 2, от Наредба за условията и реда за упражняване на 

правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско 

участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения 

с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност: 

 

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

Добрич ЕИК:124140855 да закупи следните дълготрайни материални активи: 

 Медицинско оборудване: Комбиниран апарат за лечение с нискочестотни токове 

и ултразвукова терапия, както и Автоматичен биохимичен анализатор, с обща 

прогнозна стойност до 36 000 лв. без включен ДДС; 

 

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

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

  

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие на „ЦПЗ Д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, ЕИК 00085111 за 

закупуване на нов лек автомобил. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 14: 

 

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

20 във връзка с чл. 18, ал. 2,  от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в 

капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с 

нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност: 

 

 1. Дава съгласие на „ЦПЗ Д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД да закупи нов лек 

автомобил, на стойност до 60 000 лв. без включен ДДС за транспорт на психично болни 

пациенти, 7 до 9-местен с осигурена преграда от решетка между втория и третия ред 

седалки, чрез закупуване. 

 

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на „ЦПЗ Д-р П. Станчев 

– Добрич” ЕООД последващите, съгласно закона, действия.        

 

        

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 35; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)  

 

 

Вярно с оригинала! 

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.” – Добрич за 

осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Добрич през 2020 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2020 година.   

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 15: 

 

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

във връзка с чл. 26а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народните читалища приема Доклада за 

осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2020 г. 

на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.” съгласно приложения доклад с 

регистрационен индекс 76-01-41/24.03.2021 г. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Пробуда – 1939 г.” – Добрич за осъществените 

дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Добрич през 2020 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2020 година  

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

  РЕШЕНИЕ 20 – 16: 

 
 

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

във връзка с чл. 26а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народните читалища приема Доклада за 

осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2020 г. 

на Народно читалище „Пробуда – 1939 г.” съгласно приложения доклад с регистрационен 

индекс и дата 76-02-1/18.03.2021 г. 

 

 

  ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” – Добрич за 

осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Добрич през 2020 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2020 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 17: 

 

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

във връзка с чл. 26а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народните читалища приема Доклада за 

осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2020 г. 

на Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” съгласно приложения доклад с 

регистрационен индекс 76-04-2/25.03.2021 г. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2. 

 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 
 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.” – Добрич за 

осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Добрич през 2020 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2020 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 
 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 18: 

 

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

във връзка с чл. 26а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народните читалища приема Доклада за 

осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2020 г. 

на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.”, съгласно приложения доклад с регистрационен 

индекс  76-05-8/10.03.2021 г. 

 

  

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Добрич – 2017 г.” – Добрич за осъществените 

дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Добрич през 2020 г.и за изразходваните от бюджета средства през 2020 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 19: 

 

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

във връзка с чл. 26а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народните читалища приема Доклада за 

осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2020 г. 

в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Добрич през 

2020 г. на Народно читалище „Добрич – 2017 г.”, приложен с регистрационен индекс 76-

06-3/09.03.2021 г. 

 

  

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Български искрици – 2016 г.” – Добрич за 

осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Добрич през 2020 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 20: 

 

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

във връзка с чл. 26а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народните читалища приема Доклада за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Добрич през 2020 г. на Народно читалище „Български 

искрици – 2016 г.”, приложен с  регистрационен индекс и дата 76-07-2/05.04.2021 г. 

  

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища - апартаменти. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 21: 

 

 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 2021г., като в част ⅠⅠ. Обхват и Съдържание на програмата се допълва в т. 

6.3 Продажба на жилищни имоти – апартаменти  със следните жилища: 

                  т. 190 жк „Иглика“ бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 2 

                  т. 191 жк „Христо Ботев“ бл. 9, вх. Б, ет. 4, ап. 11 

                  т. 192 жк „Дружба“ бл. 14, вх. Е, ет. 3, ап. 8 

  

 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 №2 (две), със застроена площ 59,14 (петдесет и девет цяло и 

четиринадесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, 

представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор №72624.612.82.2.20 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, осем, две, точка, две, точка, две, нула) 

по КККР на град Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 01.04.2021 г., ведно с 5,118% 

(пет цяло сто и осемнадесет  хилядни процента) от 120,88 кв. м в ид. части от общите части 

на сградата с идентификатор №72624.612.82.2, равняващи се на 6,19 (шест цяло и 

деветнадесет стотни) кв. м; 5,118% (пет цяло сто и осемнадесет хилядни процента) от 

197,03 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 10,08 (десет цяло и осем стотни) 

кв. м, изба №2 (две) с площ 5,76 ( пет цяло седемдесет и шест стотни) кв. м, находящ се на 

адрес: град Добрич, жк „Иглика“ бл. 5, вх. Б, ет. 1 на Силвия Тодорова Йорданова, за 

сумата от 31 966 (тридесет и една хиляди деветстотин шестдесет и шест) лева без ДДС. 

Данъчна оценка на апартамента: 10 165,20 (десет хиляди сто шестдесет и пет  и 0,20 ) лева.  
 

 2. АПАРТАМЕНТ № 11 (единадесет), със застроена площ 60,30 (шестдесет цяло и 

тридесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.618.31.6.35 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, три, едно, точка, шест, точка, три, 

пет) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 01.04.2021 г., ведно с 0,838% 

(нула цяло осемстотин тридесет и осем хилядни процента) от 780,2 кв. м в ид. части от 

общите части на сградата с идентификатор №72624.618.31.6, равняващи се на 6,54 (шест 



цяло петдесет и четири стотни) кв. м; 0,838% (нула цяло осемстотин тридесет и осем 

хилядни процента) от 973,84 кв. м  отстъпено право на строеж, равняващи се на 8,16 (осем  

цяло и шестнадесет стотни) кв. м, изба №11 с площ 2,51 (две цяло петдесет и една стотни) 

кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Христо Ботев“, бл. 9, вх. Б, ет. 4 на Сибел 

Фердун Мехмед за сумата от 36 054 (тридесет и шест хиляди петдесет и четири) лева, без 

ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 9 727,60 (девет хиляди седемстотин двадесет и 

седем и 0,60 ) лева. 

 

 3. АПАРТАМЕНТ № 8 (осем), със застроена площ 45,29 (четиридесет и пет цяло и 

двадесет и девет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и 

балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.615.3234.1.53 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, 

две, три, четири, точка, едно точка, пет, три) по КККР на град Добрич одобрена със 

Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич 

0.00503 от общите части на сградата с идентификатор №72624.615.3234.1, представляващи 

4,71  (четири цяло седемдесет и една стотни) кв. м и отстъпено право на строеж – 5,89 (пет  

цяло осемдесет и девет стотни ) кв. м, изба №9 с площ 2,60 (две цяло и шестдесет стотни) 

кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Дружба“, бл. 14, вх. Е, ет. 3 на Теодора 

Георгиева Петрова за сумата от 30 440 (тридесет хиляди четиристотин и четиридесет) лева, 

без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 10 508,80 (десет хиляди петстотин 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 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Продажба на поземлени имоти – земеделски земи (лозя), общинска собственост, по реда на 

Закона за общинската собственост. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 22: 

 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 имотите – общинска 

собственост за 2021 година в част II. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, т. 6. 

ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ, подт. 6.2. Продажба на земеделски земи (лозя) 

със следните имоти: 

 1. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.332 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. 

Изпълнителния Директор на АГКК, с площ  477.00 кв. м. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Лозе; категория на земята: 3; 

местност:  „Гаази баба“; номер по предходен план: 1044. 

 2. Поземлен имот с идентификатор 72624.905.30 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на 

Изпълнителния Директор на АГКК, с площ  421.00 кв. м, трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Лозе; категория на земята: 3; 

местност:  „Гаази баба“, номер по предходен план: 643. 

 3. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.355 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на 

Изпълнителния Директор на АГКК, с площ  427.00 кв. м. Трайно предназначение на 

територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Лозе; категория на земята: 3; 

местност:  „Гаази баба“, номер по предходен план: 1495.  

 II. 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 без ДДС на следните 

имоти: 

 1. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.275 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на 

Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления 

имот е от 09.10.2020 г., с площ 473.00 (четиристотин седемдесет и три) кв. м. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Лозе; категория на 

земята: 3; местност „Гаази баба“; номер по предходен план: 1022, актуван с акт за частна 

общинска собственост АОС №5142/26.01.2015 г., вписан под номер №25, Том II, вх. рег. 

№835/28.01.2015 г. в Служба по вписванията град Добрич и начална тръжна цена 7 742 

(седем хиляди седемстотин четиридесет и два) лева, или 16.37 лв./кв. м. 

 Данъчната оценка на имота е 185.20 (сто осемдесет и пет и 0.20) лева. 

            2. Поземлен имот с идентификатор 72624.902.281 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на 



Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления 

имот е от 09.04.2021 г., с площ 615.00 (шестстотин и петнадесет) кв. м. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Лозе; категория на 

земята: 4; местност „Гаази баба“; номер по предходен план: 676, актуван с акт за частна 

общинска собственост АОС №5531/13.04.2021 г., вписан под номер №129, Том VII, вх. рег. 

№2716/14.04.2021 г. в Служба по вписванията град Добрич и начална тръжна цена е 13 

342,00 (тринадесет хиляди триста четиридесет и два) лева, или 21.69 лв./кв. м. 

 Данъчната оценка на имота е 194.30 (сто деветдесет и четири и 0.30) лева. 

 3. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.332 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на 

Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления 

имот е от 09.04.2021 г, с площ 477.00 (четиристотин седемдесет и седем) кв. м. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Лозе; категория на 

земята: 3; местност:  „Гаази баба“; номер по предходен план: 1044,  актуван с акт за частна 

общинска собственост АОС №4432/16.09.2009 г., вписан под номер №102, Том XXIV, вх. 

рег. №10755/29.09.2009 г. в Служба по вписванията град Добрич и начална тръжна цена 7 

808 (седем хиляди осемстотин и осем) лева, или 16.37 лв./ кв. м.  

 Данъчната оценка на имота е 186.70 (сто осемдесет и шест и 0.70) лева. 

 4. Поземлен имот с идентификатор 72624.905.30 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на 

Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления 

имот е от 09.04.2021 г., с площ 421.00 (четиристотин двадесет и един) кв. м. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Лозе; категория на 

земята: 3; местност:  „Гаази баба“, номер по предходен план: 643, актуван с акт за частна 

общинска собственост АОС №5529/13.04.2021 г., вписан под номер №130, Том VII, вх. рег. 

№2717/14.04.2021 г. в Служба по вписванията град Добрич и начална тръжна цена 6 330,00 

(шест хиляди триста и тридесет) лева, или 15.04 лв./кв. м. 

 Данъчната оценка на имота е 164.80 (сто шестдесет и четири и 0.80) лева. 

 5. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.355 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на 

Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления 

имот е от 09.04.2021 г., с площ 427.00 (четиристотин двадесет и седем) кв. м. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Лозе; категория на 

земята: 3; местност:  „Гаази баба“, номер по предходен план: 1495, актуван с акт за частна 

общинска собственост АОС №5530/13.04.2021 г., вписан под номер №138, Том VII, вх. рег. 

№2718/14.04.2021 г. в Служба по вписванията град Добрич и начална тръжна цена 6 989,00 

(шест хиляди деветстотин осемдесет и девет) лева, или 16.37 лв./кв. м. 

 Данъчната оценка на имота е 167.20 (сто шестдесет и седем и 0.20) лева. 

 III. Заплащането на имотите да се извърши по достигнатата на търга цена в лева. 

 IV. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия. 

    

  ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 22; „ПРОТИВ“ - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 4. 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)  

 

 Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.59, находящ се на ул. 

„Княз Александър Батенберг“ №79 в. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 23: 

 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 VІІІ-59 в кв. 926, 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, идентичен с ПИ 72624.601.59 по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, 

последно изменение със Заповед №18-1853/16.02.2021 г. на Началника на СГКК - Добрич, 

с площ 958,00 кв. м, от които 204,00 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 Момчил Добрев 

Матеев в ПИ 72624.601.59 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, 

пет, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със 

Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-

1853/16.02.2021 г. на Началника на СГКК - Добрич, с площ 958,00 кв. м, находящ се на ул. 

„Княз Александър Батенберг“ №79 в, идентичен с УПИ VІІІ-59 в кв. 926, 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, чрез продажба на частта на 

Общината от 204,00 кв. метра, актувана с АОС №5523/01.04.2021 г., вписан под №38, т. 

VІІ, вх. рег. №2512/07.04.2021 година в Службата по вписванията град Добрич, за сумата 

от 5 578,00 (пет хиляди петстотин седемдесет и осем) лева без включен ДДС. 

Данъчната оценка на общинската част от имота е 2 005,50 (две хиляди и пет и 0,50) лева. 

 3. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 28; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2. 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.891, находящ се на ул. 

„Победа“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 24: 
 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 ХХХІІ-891 в кв. 934, 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 №1761/01.12.2020 г. и Заповед №124 от 

01.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, идентичен с ПИ 72624.602.891 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-

18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, целият с площ 1 379,00 кв. м, от които 8,00 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 Ивелина Николова Георгиева 

и Георги Николов Георгиев в ПИ 72624.602.891 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, 

нула, две, точка, осем, девет, едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, целият с площ 1 

379,00 кв. м, идентичен с УПИ ХХХІІ-891 в кв. 934, 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 №1761/01.12.2020 г. и 

Заповед №124 от 01.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, чрез продажба на частта 

на Общината от 8,00 кв. метра, актувана с АОС №5524/01.04.2021 г., вписан под №37, т. 

VІІ, вх. рег. №2511/07.04.2021 година в Службата по вписванията град Добрич, за сумата от 

214,00 (двеста и четиринадесет) лева без включен ДДС. 

Данъчната оценка на общинската част от имота е 78,60 (седемдесет и осем и 0,60) лева. 

 3. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 32; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 3. 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.906.440 по КККР на град 

Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“ 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 25: 

 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: 

 - ПИ 72624.906.440 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, шест, точка, 

четири, четири, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, 

одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 

12.04.2021 г., находящ се в местността „Гаази баба“, целият с площ 604,00 кв. м, от които 

104,00 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 Йордан Иванов 

Иванов в ПИ 72624.906.440 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, шест, точка, 

четири, четири, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, 

одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 

12.04.2021 г., находящ се в местността „Гаази баба“ с площ 604,00 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: лозе, чрез 

продажба на частта на Общината от 104,00 (сто и четири) кв. метра, представляваща 

104/604 (сто и четири от шестстотин и четири) кв. метра в идеални части от Поземления 

имот, актувана с АОС №5526/06.04.2021 година, вписан под №56, т. VІІ, вх. рег. 

№2544/08.04.2021 г. в Службата по вписванията град Добрич, за сумата от 1 819,00 (хиляда 

осемстотин и деветнадесет) лева. 

 Данъчната оценка на общинската част от имота е 35,30 (тридесет и пет и 0,30) лева. 

 3. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 26; „ПРОТИВ“ - 6; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2. 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на павилион, находящ се по ул. „Независимост“, в северната част на 

УПИ IV, кв. 46 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ в град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 26: 

 

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, 

ал. 7 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно 

надаване, за отдаване под наем нa:  

 

- Павилион, находящ се по ул. „Независимост“, в северната част на УПИ IV, кв. 46 

по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, с площ 3,15 кв. метра за търговия, с начална тръжна цена на месец 

37,08 лева и 20 % ДДС. 

Срок за отдаване под наем 5 години. 

Цената е определена съгласно Приложение №1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

  

II. Общински съвет град Добрич възлага на Кмета последващи, съгласно закона, 

действия по изпълнението. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с 

идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” №5. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 27: 

 

 1. Общински съвет град Добрич 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, дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, кабинет 

№315 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков №5 (бивша 

стоматологична поликлиника) с площ 16,25 кв. м, с начална тръжна цена 158,76 лева на 

месец и 20 % ДДС, за стоматологичен кабинет. 

 Срок за отдаване под наем – 5 (пет) 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 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 20/27 април 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 20 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 април 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община град 

Добрич за периода 2021 – 2025 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 28: 

 

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

чл. 6д, ал. 3 от Закона за защита при бедствия: 

 

 1. Приема Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община 

град Добрич за периода 2021 – 2025 г. (Приложение №1) 

 

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

действия.  

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



Приложение №1                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
 
 

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ  БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА  
 

НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  2021 – 2025 г. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
    
 
 
 
 

    
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 година 
 
 
 
 
 
 

 



I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1. Програмата за намаляване на риска от бедствия на територията на 

Община град Добрич: 

 

- съгласувана е от Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на област 

Добрич на основание чл.6д, ал.3 от Закона за защита при бедствия; 

-  проведено е обществено обсъждане в изпълнение на изискванията на мл.6д, ал.2 

от 

Закона за защита при бедствия; 

-  приета е на заседание на Общински съвет – Добрич с Решение №20-28 от 

27.04.2021 г. 

 

 Настоящата програма може да бъде променяна преди изтичане на програмния срок, 

предвид появата на нови опасности от възникване на бедствия и аварии на територията на 

общината, чието развитие, въздействие и последици променят приоритетите и задачите на 

защитата на населението и инфраструктурата, както и при промяна на националната 

нормативна уредба и тази на Европейския съюз, отнасяща се или свързана с изменение на 

регламента и финансирането на дейностите по превенция защитата от бедствия. 

 

2. Основание за разработване  

 

 Програмата за намаляване на риска от бедствия (Програмата) е разработена от 

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия (ОбСНРБ) на Община град Добрич в 

изпълнение на чл.6д и чл. 65б. т.1 от Закона за защита при бедствия.  

Програмата определя оперативните цели и дейности в отделните приоритетни 

области за действие, с които следва да бъдат постигнати стратегическите цели, заложени в 

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. и Националната 

програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 год. 

3. Очаквания от реализирането на Програмата за намаляване на риска 

от бедствия 

 Бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическо състояние на 

обществото, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е 

жизненоважен компонент на усилията за осигуряване на сигурност и просперитет. 

Реализирането на Програмата за намаляване на риска от бедствия се фокусира, но не се 

ограничава до:  

 Намаляване уязвимостта на населението и инфраструктурата от бедствия;  

 Подобряване на координацията и ефикасността при реализиране на дейностите за 

намаляване на риска от бедствия;  

 Повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия; 

 Подобряване споделянето на информация и данни за риска от бедствия;  

 Използване на публично-частно партньорство за постигане на по-добри резултати в 

областта на намаляване на риска от бедствия;  

 Повишаване използването на иновации и технологии в областта на намаляване на риска 

от бедствия. 

4. Оперативни цели за намаляване на риска от бедствия 

 Повишаване на обществената осведоменост, планиране и обучение в 

административните структури, учебни заведения и рискови обекти и населението за  

управление на обществените системи при бедствия и за усвояване на правилата за защита 

и самозащита при бедствия;  



 Анализ и оценка на рисковете от бедствия за територията на община Добрич;  

 Повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия на всички 

нива на управление;  

 Въвеждане на устойчива система за финансиране на защитата при бедствия.  

 

  5. Природни и причинени от човешка дейност опасности, които могат да 

предизвикат бедствия. 

  

 Основни природни и причинени от човешка дейност опасности   

 Идентифицирането на опасностите, които могат да предизвикат проява на бедствия 

е продължителен процес, насочен към съобразяване не само с проявили се и съществуващи 

в момента опасности, но и към развитието им във времето. Необходимо и особено важно е 

да се отчита историческото развитие на опасностите, тъй като инциденти, които са се 

случили или са били избегнати могат да допринесат за анализиране на историческата 

повторяемост на някои бедствия - природни или причинени от човешка дейност.   

През последното десетилетие Република  България  бе засегната от голям брой и с висок 

интензитет бедствия, което поставя страната ни в териториите, характеризиращи се с 

висок риск в тази сфера.   

 Територията на Община град Добрич (община-град без прилежащи села)  може да 

бъде изложена на следните основни видове опасности:   

 Сеизмична опасност  

 Опасност от наводнения  

 Опасност от замърсяване след радиационна авария и 

трансграничен 

пренос на радиация  

 Опасност от пожари  

 Опасност от неблагоприятни метеорологични явления (обилни 

снеговалежи, снежни бури и заледяване, горещини)  

 Опасност от промишлени аварии.  

 

  Сеизмична опасност   
 

 Сеизмичните въздействия се характеризират със своята непредвидимост, особено 

по отношение на времето, поради което при проявата им се причиняват големи негативни 

последици - жертви и пострадали сред населението, значителни материални щети и др.  

 От сеизмологична гледна точка България е разположена в Алпо-Хималайския 

сеизмичен пояс. Територията на Република България е характерна с висока сеизмична 

активност и е сред класифицираните като “втори ранг земетръсноопасни участъци” по 

Земята. Тази територия попада под въздействието както на вътрешни, така и на външни за 

страната сеизмогенни райони с очакван магнитуд до 8-ма степен по скалата на Рихтер 

(скала за определяне и сравняване силата на земетресенията, показва енергията на 

земетресенията или т. нар. магнитуд) и интензивност от IX-та и по-висока степен по 

скалата на Медведев – Шпонхойер – Карник (скалата на МШК-64 определя 

интензивността на земетресенията и се базира на степента на разрушенията, които се 

развиват в сградите).   

 

 На територията на страната се определят три вътрешни сеизмични района: 

Североизточен, Средногорски, Рило-Родопски. 
 

 Територията на Община град Добрич попада в Североизточния сеизмичен район, 

Шабленска зона (максимален магнитуд до 8-ма степен по скалата на Рихтер и 

интензивност до IX -та степен по скалата на МШК) 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4


 Въпросът за сеизмичното прогнозиране – едновременното определяне на силата, 

мястото и времето на земетресението все още няма еднозначно решение в световен мащаб. 

 Сеизмичната опасност не може да бъде контролирана, но сеизмичният риск може да 

бъде управляван и намален. Намаляването на сеизмичният риск се управлява преди всичко 

чрез подобряване на устройственото планиране и инженерно техническото проектиране, 

изграждането и експлоатацията на строежите. 

 

 Опасност от наводнения   

 

 В последните години наводненията в целия свят са често проявяващи се бедствия. 

Те причиняват огромни щети, тъй като засягат урбанизирани и икономически важни 

територии, продуктивни земеделски земи и горски масиви и не рядко са свързани с 

човешки жертви. В съответствие с научната класификация за този вид опасности и 

съгласно Закона за водите, наводненията могат да бъдат природни и техногенни.   

Природни наводнения:  

 наводнения от речни разливи - разрушаване на язовирни стени, диги или други 

хидротехнически съоръжения, стеснени и с намалена проводимост, затлачeни речни 

корита, дерета и канали.  

 поройни наводнения –  наводнения, предизвикани от падане на обилни, 

поройни валежи – над 30 л/ м2 за относително кратко време или при интензивно топене на 

снеговете  и препълване на канализационната мрежа за повърхностни води; 

 

Техногенни наводнения:  

 наводнения от аварии и неправилно управление на хидротехнически 

съоръжения;   

 наводнения, причинени от преднамерени действия.  

 

 Наводненията се отличават от другите видове стихийни бедствия по това, че в 

значителна степен могат да бъдат прогнозирани. Това дава възможност предварително да 

се определят времето, характера и очакваните размери на наводнението. 

  На територията на община Добрич има слабо изразени повърхностни водни 

течения. Порьозността на льосовата покривка и окарстената варовикова основа, заедно с 

оскъдните валежи и слабия наклон на релефа са комплекс от обстоятелства, определящи 

минималното наличие  на повърхностно течащи води и преобладаващи суходолия. 

 Повърхностните води се дренират от развита речна мрежа, образувана в минали 

геоложки времена с ориентация на север. Гъстотата на речната мрежа е под 0.250 км/кв.км. 

Модулът на оттока е слаб. Колебае се от 0.5 до 1 л/с/км.   

За община  Добрич са характерни природните наводнения, предизвикани от 

падането на обилни дъждове за кратко време или интензивно топене на снегове. На 

територията на общината са възможни локални наводнения и разливи, проявяващи се в 

районите около коритото на рeка ”Добричка” или в ниските участъци в отделни квартали. 

Наводнение е възможно и от липсваща или лошо изградена и неподдържана 

канализационна мрежа, неспособна да отведе водата от интензивни дъждовни валежи за 

кратко време. 

 На територията на общината няма изградени язовири, но реална опасност от 

наводнение при  обилни дъждове представляват микроязовирите “Плачидол 1”,  „Плачи 

дол 2“ и „Минково" (община Добричка), които отстоят на около 4 км от урбанизираната 

територия на общината. 

 При преливане на язовира (скъсване на стената) е възможно  образуване на 

невисока вълна и заливане на ниските части по поречието на река Добричка. 

 При пороен и продължителен валеж коритото на река Добричка се явява като 

водосборно място на оттоците на естествения релеф на десетки хиляди декари земеделска 



земя от съседни общини без задържаща растителност, което също е предпоставка за 

нахлуване на водни потоци с обем, който не може да бъде поет от корекцията на реката с 

последващи плитки разливи на голяма урбанизирана площ. 

 Намаляването на риска от наводнения се осъществява преди всичко чрез 

изграждане на хидротехнически съоръжения, системи за ранно предупреждения за високо 

водно ниво, видеонаблюдение по поречието на река Добричка, добро устройствено 

планиране на територията и не на последно място - повишаване на готовността за 

предотвратяване или намаляване на негативните последици от наводнения чрез 

превантивни мерки, обучение на населението, адекватна подготовка, планиране на 

спасителните дейности и др. Като крайно необходима превантивна мярка се прилага 

ежегодното почистване на коритото на река Добричка и деретата и поддържането им в 

условия на осигуряване проводимостта на водите.   

 

Опасност от замърсяване след радиационна авария и трансграничен 

пренос на радиоактивни вещества 

 Община град Добрич е възможно да се окаже в условия на повишена 

радиоактивност по следните основни причини: 

 при радиационна авария в АЕЦ; 

 при трансгранично радиоактивно замърсяване; 

 при аварии с източници на йонизиращо лъчение (производствено-технологични, 

измервателни, медицински и др.) 

 Отдалечеността на АЕЦ от територията на общината не предполага преки 

поражения върху живота и здравето на населението и разрушения на общинска 

инфраструктура при възникване на авария. 

 Степента на радиоактивното замърсяване зависи основно от  метеорологичните 

условия по време на аварията и след нея. 

 Община град Добрич е възможно да се окаже в условия на повишена 

радиоактивност при авария и пренос на радиоактивни вещества в АЕЦ “Козлодуй”, която е 

на около 360 км от град Добрич или чрез трансграничен пренос на радиоактивни вещества, 

като най-вероятно е това да стане при авария в АЕЦ “Черна вода” в Р. Румъния, която е на 

около 100 км от град Добрич. 

 При възникване на авария в АЕЦ и трансграничен пренос на радиоактивни 

вещества ще се заразят или замърсят в определена степен население, животни и 

насаждения, откритите водоизточници, въздуха, почвата, сградите, съоръженията и 

всичко, останало на открито.  

 Авариите с радиоактивни източници обхващат широк диапазон, като включват 

намерени радиоактивни източници или материал, замърсени площи или предмети, 

загубени или липсващи източници, източници без защита, аварии в лаборатории, 

промишлени или изследователски обекти.  

 Изгубени, откраднати или поставени на погрешно място източници са специален 

случай при авариите с радиоактивен материал. Опасността за населението ще зависи от 

общата активност на източниците. Трябва да се отчита фактът, че източникът може да бъде 

притежаван от хора, които не познават неговата природа и опасността от него и които 

могат боравейки с него да го разрушат и да предизвикат радиоактивно замърсяване.  

 Транспортни операции, свързани с транспорт на радиоактивни източници или 

радиоактивен материал. Всички форми на транспорт, т.е. автомобилен, железопътен, 

въздушен и воден са използвани в различна степен. Транспортираните обекти са в широк 

диапазон и включват продукти на ядрената индустрия (ядрено гориво и някои 

радиоактивни отпадъци), радиографски източници за промишлеността, радиотерапевтични 

източници за медицината, технологични устройства, съдържащи радиоактивни източници, 

и някои потребителски продукти (пожароизвестителни датчици). Те се транспортират и 

съхраняват в достатъчно големи количества. 



 Основният проблем при планирането в случай на транспортни аварии е, че те могат 

да възникнат навсякъде. Затова трябва да има готовност и координация за действие на 

национално ниво.  

 

  Опасност от пожари   

 Територията на Община град Добрич, която е с площ 109 500 дка е заета от 72 115  

дка обработваема площ (прилежащи територии и в землището на кв. Рилци). Горският  

фонд в общината възлиза на 7 600 дка. Обработваемата земя е 65 % от територията на 

цялата община.  

 Много малък е делът на горските територии - 7,0 %. Този процент се формира от  

горите в местността “Дъбовете”, градския парк „Св. Георги“, лозята „Гаази Баба“ и 

„Алмалии“ и полезащитните горски пояси в землището на общината. 

 Насажденията са разположени в по-голямата си част в равнинна местност, до която 

водят асфалтирани, черни и тесни пътища. Противопожарното осигуряване е затруднено, 

липсват естествени и изкуствени водоеми, което в голяма степен затруднява 

пожарагасенето. 

 Характерно за полските и горските пожари е бързото им разрастване на големи 

площи със завихряне и прехвърляне на искри на големи разстояния и образуване на нови 

огнища, което създава реална опасност за живота на екипите, участващи в пожарогасенето. 

От продуктите на горенето силно се замърсява околната среда. 

 Пожарите в урбанизираната територия на общината (обществени, промишлени и 

битови сгради) се причиняват основно от човешка дейност – палене на открит огън, 

работещи без контрол отоплителни уреди, непочистени комини, неспазване на технически 

мерки за безопасност при производствени и ремонтни дейности, неизправни технически 

съоръжения и по-рядко от природни явления – мълнии. 

 При пожари в градската част на база досегашната статистика е малко вероятно да се 

стигне до разпространяващи се и неконтролируеми големи пожари. Това се дължи на 

инфраструктурното изграждане на обектите от негорими материали, както и 

своевременното оповестяване и краткото време за реагиране от екипите на РС „ПБЗН”  

град Добрич до мястото за намеса. Пораженията се локализират до едно помещение, една 

сграда или рядко до няколко постройки, основно в места с паянтови и временни 

постройки. 

 

 Опасност от неблагоприятни метеорологични явления (обилни снеговалежи, 

снежни бури и заледяване)  

 

 Снежните навявания и обледявания са характерни метеорологични явления през 

зимния период, често граничещи с бедствия за територията на община град Добрич, 

предвид преобладаващите силни североизточни ветрове и равнинния релеф. Тежките 

зимни условия са предпоставка за възникване на пътно-транспортни произшествия, за 

образуване на преспи, за затрупване на улици и превозни средства. Част от кварталите на 

територията на общината могат да останат с нарушено електро- и водоснабдяване, 

вследствие скъсани  външни електропроводи, аварии в трафопостове и подстанции. 

Възникват условия за  измръзване на хора. Съществува опасност от подхлъзвания и 

падания на хора, водещи до  фрактури на крайниците. 

 Могат да се въведат временни ограничения за движение на граждани и МПС с цел 

защита на населението, навременно снегопочистване и опясъчаване. 

 Силните и ураганни ветрове не са често явление за територията на общината. 

 Средногодишният брой на дни със силен  (ураганен) вятър е между 5 и 20 дни. 

Ураганният вятър, надхвърлящ значително ветровото натоварване при оразмеряването на 

сгради и обекти е рядко явление, но въпреки това се случва. Силните ветрове на 

територията на общината могат да доведат до прекъсване на електроснабдяването 



следствие на късане на въздушните далекопроводи, пречупване на клони и дървета, 

нарушения на инфраструктурата и са заплаха за живота, здравето и имуществото на 

хората.   

 Към природните бедствия могат да се отнесат и екстремните температури. Освен, че 

затрудняват ежедневната дейност на човека, екстремните студове и горещини причиняват 

различни аварии и кризисни ситуации. Екстремните ниски и високи температури могат да 

вземат и човешки жертви.   

 

Опасност от промишлени аварии   

 На територията на Община град Добрич работят предприятия, класифицирани и 

регистрирани като „предприятия с висок рисков потенциал”, както и „предприятия с нисък 

рисков потенциал”, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 

последствията от тях.  

 Промишлените аварии са свързани с отделянето промишлени отровни вещества.  

 На територията на Община град Добрич има един обект с висок рисков потенциал - 

Складово стопанство за втечнен нефтен газ пропан-бутан „Топливо“ АД  (гара Север) и 

един обект с нисък рисков потенциал - „Агрохимикали“ ЕООД – дружество, съхраняващо 

и търгуващо с торове и препарати за растителна защита. 

 В община град Добрич функционират и потенциално опасни обекти, съхраняващи и 

употребяващи промишлени отровни вещества и леснозапалими течности:  

-  “Месокомбинат Диск” ЕООД - хладилни инсталации с амоняк; 

- „Аресгаз“, ЧТК-Варна - пожароопасна и взривоопасна газопреносната  мрежа с природен 

газ; 

-  Акумпласт”АД – производство на пластмасови изделия с леснозапалим полипропилен, 

отделящи токсични вещества; 

-  „Старт” АД, производство на акумулатори – сярна киселина; 

- „Ксела“ АД – алуминиева паста, взривоопасно; 

- бензиностанции и газостанции, разположени на територията на общината – петролни 

продукти, взривоопасно, пожароопасно 

- “В и К Добрич ” АД Добрич, водоочистване и дезинфекция - хлор; 

-  железопътен и автомобилен превоз на опасни товари;  

-  складове на фирми, търгуващи с препарати за растителна защита – хербициди, 

фунгициди, инсектициди. 

 

Опасност от биологично заразяване 

 Съществуващите производствено-икономически условия и структура на селското 

стопанство, географското разположение на общината и влошената международна епизо-

отична и епифитотична обстановка, пропуски при контрола при търговията и вносно-

износния режим с живи животни и продукти от животински и растителен произход 

създават условия за възникване на огнища на биологично заразяване.  

 Възникването на огнища на биологично заразяване може да стане чрез вдишване на 

заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез ухапване от 

заразени насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с болни 

хора, животни или замърсени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена 

популация от насекоми. Не е изключена и диверсия – най-често се заразяват неохраняеми 

водоизточници и помпени станции, складови помещения,  фуражи, земеделски площи. 

 Размерите на огнището на биологично заразяване зависи от биологичните агенти, 

техните количества и методите на приложение, от плътността на населеното място, от 

наличието на възприемчиви хора, животни и растения, от метеорологичните условия, от 

годишния сезон и характера на времето в момента на появяването им.  



Съществува опасност от масови заболявания с епидемичен/пандемичен  мащаб, 

причинени от вируси. Коронавирусната болест Covid-19 от началото на 2020 г. достигна до 

мащабите на пандемия.  

 От особено значение е готовността на здравната система да упражнява постоянен 

епидемиологичен контрол и да разполага с гъвкав план за действие по време на 

епидемия/пандемия с достатъчни медицински персонал, леглова база, количества 

антивирусни препарати и ваксини, за да може да посрещне многократно нарасналите 

нужди на населението от медицинска помощ. Със сигурност може да си оцени риска от 

значително натоварване на здравната система, свързано както с необходимостта от 

провеждане на профилактични мерки (наличие на ваксини), така и с грижи за болните, 

броят на които ще надвишава обичайните епидемични нива.  

 

II. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2025 г.  

 

 

№ 

 

Оперативни цели 

 

 

Дейности за реализиране на 

оперативните цели 

Изпълн

ител 
Срок 

11. Повишаване на 

обществената 

осведоменост, 

планиране и обучение в 

административните 

структури, учебни 

заведения и рискови 

обекти и населението за  

управление на 

обществените системи 

при бедствия и за 

усвояване на правилата 

за защита и самозащита 

при бедствия 

 

1.1. Разработване на общинска 

програма за намаляване на риска 

от бедствия  

ОбСНРБ Март 2021 

г. 

1.2. Разработване на годишни 

планове за реализиране на 

програмата за намаляване на 

риска от бедствия  

Кмет  

Секретар 

на 

ОбСНРБ 

ежегодно  

до 31.01. 

1.3. Преглед и актуализации на 

Програмата и Общинския план за 

защита при бедствия в 

съответствие с измененията на 

нормативната уредба в сферата 

на опазване на околната среда и 

защитата при бедствия  

Кмет  

Дир. ИОС 

Секретар 

на 

ОбСНРБ 

При всяка 

промяна на 

нормативн

ата уредба 

1.4. Обучение на органите за 

управление 

(щабни тренировки) 

Кмет, 

Общинск

а 

админист

рация 

съставни 

части на 

ЕСС, 

юридичес

ки лица 

ежегодно 

1.5. Съвместни обучения със 

съставните части на Единната 

спасителна система (съвместни 

учения) 

Кмет 

съставни 

части на 

ЕСС 

ежегодно 

1.6. Разработване и поддържане на 

аварийни планове на обекти по 

реда на чл.35 от ЗЗБ и планове за 

защита при бедствия на 

Кмет 

Ръководи

тели на 

обекти 

ежегодно 



пребиваващите по реда на чл.36 от 

ЗЗБ  с цел създаване на 

организация за аварийно 

реагиране и поддържане на 

аварийна готовност; 

1.7. Провеждане на съвместни 

учения и тренировки с обекти с 

висок рисков потенциал, 

ръководството на общината и 

основните съставни части на ЕСС.  

Общ. 

ръководст

во 

 РД 

ПБЗН, 

МВР, 

ЦСМП, 

БЧК, 

обект 

ежегодно  

  

1.8. Обучение на служителите на 

юридическите 

лица за действия при бедствия на 

територията на предприятието, 

обекта (теоретична подготовка, 

според спецификата на обекта, 

обектови евакуации, съвместни 

тренировки със съставните части 

на ЕСС)   

Управите

ли на 

юридичес

ки лица 

    

ежегодно 

1.9. Провеждане на разяснителни 

кампании и 

обучение на населението за 

поведение и 

действие при бедствие и 

извънредни ситуации чрез местни 

медии, интернет-страницата на 

общината, дипляни 

Кмет 

Секретар 

на 

ОбСНРБ 

    

постоянен 

  1.10. Изготвяне на годишни 

доклади до Областен управител на 

област Добрич за състоянието на 

защитата при бедствия на 

територията на общината 

ОбСНРБ 

Секретар 

на 

ОбСНРБ 

ежегодно  

до 31.01 

1.11. Актуализации на схеми за 

оповестяване, длъжностни лица, 

средства за комуникация, техника 

и други на сили и средства на 

ЕСС. 

 

Кмет, 

Секретар 

на 

ОбСНРБ, 

ръководи

тели ва 

ведомства

, юрид. 

лица,  

постоянен 

1.12 Насърчаване на обучението и 

оказване на методическа помощ в 

 

Кмет, 

ежегодно 



системата на предучилищното, 

училищното и висшето 

образование за действия и защита 

при бедствия. Провеждане на 

работни срещи, състезания, 

конкурси, викторини и тренировки 

по евакуация. 

Директор

и на 

училища, 

РИО-

Добрич, 

РД ПБЗН, 

ОД МВР-

Добрич, 

БЧК 

2. Анализ и оценка на 

рисковете от бедствия 

за територията на 

община Добрич 

 

2.1. Преглед на нормативната 

уредба и изготвяне, 

преразглеждане и актуализация на 

Общинския план за защита при 

бедствия, програмата за 

намаляване на риска от бедствия и 

годишните планове за реализиране 

на програмата за защита при 

бедствия 

ОбСНРБ постоянен 

2.2. Провеждане на обучения за 

повишаване на капацитета за 

управление на риска от бедствия 

от общинската администрация и 

съставните части на ЕСС 

Кмет, 

общинска 

админист

рация, 

съставни 

части на 

ЕСС 

ежегодно 

2.3. Извършване на периодична 

оценка на риска от бедствия и 

оценка на способностите за 

управление на риска  

ОбСНРБ при 

необходим

ост 

2.4. Планиране и координация на 

системата за непрекъсваемост на 

доставките на основни стоки и 

услуги в община Добрич 

Кмет,  

Зам.-кмет 

ИРЕФОП, 

юридичес

ки лица 

постоянен 

2.5.Насърчаването на частния 

сектор, професионални и научни 

организации в анализа, 

управлението и методологията за 

оценка на риска от бедствия. 

Кмет, 

ОбСНРБ, 

Зам. кмет 

ИРЕФОП, 

гл.експер

т ЗНБА, 

юридичес

ки лица 

постоянен 

3. Повишаване на 

готовността за 

ефективно реагиране 

при бедствия на всички 

нива на управление  

3.1. Прилагане на механизми и 

процедури за тестване на 

технологичната среда, 

предназначена за взаимодействие 

при бедствия. 

Кмет, 

Щаб за 

изпълнен

ие на 

ОбПЗБ 

постоянен 

3.2. Изграждане,  рехабилитация и Кмет постоянен 



поддръжка на съоръжения за 

защита от вредното въздействие на 

водите и намаляване риска от 

наводнения  

 

Зам.-

кмет УТ 

Дир. 

ИОС 

3.3.Приключване паспортизацията 

на сградите 

Кмет 

Зам.-кмет 

УТ 

Директор 

УТСК 

31.12.2022 

г. 

3.4. Използване на съвременни 

технологии за надграждане на 

система за ранно предупреждение 

и оповестяване при бедствия 

 

Кмет 

 

Зам.-

кмет УТ 

постоянен 

  3.5. Повишаване на осигуреността 

със специализирана техника и 

оборудване на изградените 

способности за реагиране при 

бедствия 

Кмет 

Зам.-кмет 

ФОС 

Зам.-кмет 

ИРЕФОП 

постоянен 

3.6. Изграждане на системи за 

аварийно оповестяване на 

територията на  обекти общинска 

собственост, съгласно ЗЗБ.  

Кмет  

Ръковод

ители,  

управите

ли на 

обекти 

до 2025 г. 

3.7.  Оборудване на подвижен 

пункт за управление / в служебен 

автомобил с висока проходимост/ 

с възможност за събиране на 

данни, оценка на обстановката и 

управление на терен при бедствия.  

Кмет 

Зам.-

кмет УТ 

Секретар 

на 

ОбСНРБ 

       2022 г.  

3.8. Осигуряване на 

дезинфекционни средства за 

общински, административни и 

публични сгради с масово 

пребиваване на хора.  

Кмет 

Зам.-кмет 

ХД 

Зам.-кмет 

ФОС 

 

постоянен 

3.9. Своевременно предоставяне 

чрез медиите на актуална 

информация, свързана с 

възникнали бедствени и 

извънредни ситуации в полза на 

обществеността. 

Кмет 

Секретар 

на 

община 

експерт 

Връзки с 

обществе

ността 

постоянен 

3.10. Поддържане на 

проводимостта на съоръженията за 

Кмет постоянен 



отвеждане на повърхностни 

дъждовни води. 

Зам.-

кмет УТ 

3.11. Контрол и своевременно 

предприемане на премахване на 

образували се нерегламентирани 

сметища. 

Кмет 

Зам.-кмет 

УТ 

постоянен 

3.12. Съдействие на ветеринаро-

медицинските органи при 

превенция и други мероприятия за 

минимизиране и недопускане на 

опасности от възникване на 

критична епизоотична обстановка. 

Кмет 

Зам.-кмет 

ХД 

 

постоянен 

  3.13. Планиране и логистично 

осигуряване на временни центрове 

за настаняване на хора, 

пострадали при бедствия. 

Кмет 

Зам.-кмет 

ХД 

 

постоянен 

4. Въвеждане на 

устойчива система за 

финансиране на 

защитата при бедствия  

 

4.1.Стимулиране на 

застраховането и други механизми 

за трансфериране на риска в 

обществения, частния сектор и 

населението с цел по-добро 

възстановяване след бедствие. 

Кмет 

Зам.-кмет 

ФОС 

 

постоянен 

4.2. Насърчаване развитието на 

инструменти за взаимно 

финансово подпомагане (напр. 

фонд „Общинска солидарност)   

Кмет 

Зам.-кмет 

ФОС 

 

постоянен 

4.3. Финансиране на изграждане, 

поддържане, укрепване, 

реконструкция, модернизация на 

системи, обекти, инфраструктура, 

съоръжения и др. с цел намаляване 

на риска от бедствия, вкл. 

оборудване за наблюдение и 

оперативно управление. 

 

Кмет 

Зам.-

кмет УТ 

Зам.-

кмет 

ФОС 

Секретар 

на 

ОбСНРБ 

 

постоянен 

4.4. Планиране, финансиране и 

реализиране на проект СМР 

„Корекция на дере и почистване 

на коритото на река Добричка“.  

 

Кмет 

Зам.-

кмет УТ 

Зам.-

кмет 

ФОС 

Дирекция 

ИОС 

ежегодно 

Програмата е разработена от Общинския съвет за намаляване на риска от 

бедствия на Община град Добрич и е приета с Решение № 1-1/09.03.2021 г. на 

Съвета. 


