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ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 1: 

 

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 

от ЗОС, обявява за частна общинска собственост имот: Бивше ОУ „Отец Паисий“ с 

административен адрес: Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. „Отец 

Паисий“ №16, Поземлен имот с площ 3 452,00 кв. м с идентификатор 72624.614.2423, ведно 

с попадащите в него сгради с идентификатори: 72624.614.2423.1 и 72624.614.2423.2 по 

КККР на град Добрич, идентичен с УПИ I в кв. 523 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ 

на град Добрич, одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич. 

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

с чл. 305 от ЗПУО определя имот: Бивше ОУ „Отец Паисий“ с административен адрес: 

Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ул. „Отец Паисий“ №16, Поземлен 

имот с площ 3 452,00 кв. м с идентификатор 72624.614.2423, ведно с попадащите в него 

сгради с идентификатори: 72624.614.2423.1 и 72624.614.2423.2 по КККР на град Добрич, 

идентичен с УПИ I в кв. 523 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ на град Добрич, 

одобрен със Заповед №986/30.09.1996 г. на Кмета на Община град Добрич да се ползва за 

образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности. 

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

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022година 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, 

безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и 

пешеходците на територията на Община град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 2: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните 

актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс: 

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, 

безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и 

пешеходците на територията на Община град Добрич, както следва: 

             

§ 1. Чл. 3 се изменя по следния начин: 

Чл. 3. (1) Забранява се движението на всички видове превозни средства в зона 

„А“. Изключение се допуска за моторните превозни средства, снабдени с маршрутен 

пропуск по образец (Приложение 2). 

(2) Маршрутен пропуск се издава от Общинска администрация град Добрич след 

подаване на заявление по образец до Кмета на Община град Добрич или определено 

със заповед на кмета длъжностно лице и заплащане на съответната цена. 

(3) В заявлението по ал. 2 се посочва причината, обуславяща необходимостта от 

издаването на маршрутен пропуск, избран маршрут за движение и се посочва срок на 

ползването му. 

(4) Към заявлението за издаване на маршрутен пропуск се прилага копие от 

регистрационния талон на автомобила, необходим за точното определяне на 

допустимата обща маса. 

(5) Маршрутният пропуск се издава на: 

1. Собственик/водач на конкретно МПС; 

2. Юридическо лице или ЕТ, което стопанисва съответното МПС, когато не 

може да бъде посочен регистрационен номер на конкретно МПС. 

(6) Маршрутният пропуск за движение в зона „А“ е с фиксиран маршрут и с него 

трябва да бъдат снабдени: 



            1. Моторни превозни средства, необходими за извършване на строително-

монтажни работи, ремонтно-възстановителни и аварийни дейности; 

            2. МПС, обслужващи общоградски прояви с временен характер; 

 3. Специални автомобили за обслужване на АТМ-устройства и банкови офиси; 

            4. Автомобили с максимално допустима обща маса до 3,5 т за зона „А“ и над 3,5 

т за зони „Б“ и „В“ за зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и 

на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, 

предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със 

смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради 

със смесено предназначение, за времето от 08:00 ч. до 23:00 ч. 

(7) Забраната по ал. 1 не се отнася за велосипеди, машини за снегопочистване, 

сметопочистване и сметоизвозване и за автомобилите и мотоциклетите със специален 

режим на движение, посочени в чл. 158 от Правилника за прилагане на Закона за 

движение по пътищата (ППЗДвП). 

(8) Извънгабаритните и/или тежки ППС могат да се движат на територията на 

Община град Добрич с разрешително за преминаване, издадено от Кмета на общината 

по реда Наредба №11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки 

пътни превозни средства. 

  

§ 2. Чл. 4 се изменя по следния начин: 

Чл. 4. Забранява се на територията на град Добрич: 

1. Нерегламентираното поставяне на подвижни и/или други прегради, полагане 

на пътна маркировка и монтиране на съоръжения с цел запазване на място за 

паркиране; 

2. Местодомуването и паркирането на селскостопанска техника и прикачен 

инвентар по улични платна, тротоари, площади и зелени площи на територията на 

общината; 

3. Местодомуването на товарни автомобили над 3,5 тона, ремаркета, каравани, 

автоплатформи, автобуси и микробуси по тротоари, плочници и зелени площи на 

територията на гр. Добрич; 

4. Изграждането на рампи върху платната за движение за осигуряване на подход 

на МПС към гаражи и дворове по главната улична мрежа на гр. Добрич; 

5. Поставянето на фургони, строителни материали и строителна механизация 

извън местата, определени в инвестиционния проект - част „План за безопасност и 

здраве на строителните обекти”; 

6. Престоят и паркирането на всички видове превозни средства по платната за 

движение на главната улична мрежа по време на снеговалеж. Водачите на паркирани 

преди снеговалежа МПС са длъжни незабавно да ги преместят, за да се осигури 

безпрепятствено движение на снегопочистващата техника; 

7. Движение на МПС по алеите на парковете, с изключение на снабдените с 

маршрутен пропуск, издаден от Община град Добрич въз основа на подадено 

заявление; 

8. Движение на непочистени от кал машини; 

9. Превозване на насипни материали с превозни средства, позволяващи тяхното 

разпиляване; 

10. Паркирането върху противопожарни хидранти; 

11. Изхвърляне от превозно средство на предмети или вещества, които 

замърсяват пътя. 

  

  



§ 3. Чл. 5 се отменя. 

  

§ 4. Чл. 6 се отменя. 

  

§ 5. Чл. 10 се отменя. 

  

§ 6. Чл. 11 се отменя. 

  

§ 7. Чл. 12 се отменя. 

  

§ 8. Чл. 13 се изменя по следния начин: 

Чл.13. На улици, площади, райони и паркинги - общинска собственост, може да 

се въведе режим за платено паркиране „синя зона” на леки и товарни автомобили с 

максимално допустима маса до 2,5 тона и на микробуси. 

  

§ 9. Чл. 14 се изменя по следния начин: 

Чл. 14. (1) Обхватът и местоположението на местата за платено паркиране 

/зоните и районите/ се определят със Заповед на Кмета на Община  град Добрич, 

съгласно схема, след решение на Общински съвет град Добрич, като същите са 

сигнализирани с вертикална и хоризонтална маркировка, чрез  която на водача се 

указват условията за паркиране. 

 (2) Изменения и допълнения в обхвата и местоположението на местата за 

платено паркиране се извършва по реда на ал. 1.  

  

§ 10. Чл. 15 се изменя по следния начин: 

Чл. 15. Режимът на паркиране по чл. 13 е валиден в работни дни от 8:00 ч. до 

17:00ч. 

  

§ 11. Чл. 16 се изменя по следния начин: 

Чл. 16. (1) Заплащането, установяването и контролът на действителното 

времетраене на паркирането на автомобили в „Синя зона” се осъществява чрез: 

1. Изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS) чрез 

автоматизираната система за SMS разплащане и контрол. 

2. Предварително закупен от водача електронен талон. Електронни талони могат 

да бъдат закупени от обекти, определени със Заповед на  Кмета на Община  град 

Добрич. 

3. Използване на мобилно приложение. 

(2) При заплащане чрез кратко съобщение водачът е длъжен да изпрати кратко 

съобщение от мобилен телефон, следвайки точно указанията, изписани на указателните 

табели в зоната. 

(3) При заплащане с талон, водачът на автомобила е длъжен да се увери, че 

регистрационния номер на автомобила е точно този, за който желае да заплати. 

  

§ 12. Създава се Чл. 16а 

Чл. 16а  (1)Заплащане за паркиране в „синя зона“, може да се извърши за  МПС в 

режим  „Месечен абонамент“, което дава право да се паркира неограничен брой пъти и 

за неограничено време в зоните за платено паркиране. 

(2) Заплащане за паркиране в „синя зона“, може да се извърши за  МПС в режим 

„Месечен абонамент за район от „Синя зона“, определен по реда на чл.14, което дава 



право да се паркира неограничен брой пъти и за неограничено време в избрания район 

за платено паркиране. 

(3) За издаване на Абонаментна Карта за платено паркиране в „Синя зона“    

(Приложение №15),  се подава заявление по образец до Кмета на Община град Добрич. 

  

§ 13. Чл. 17 се изменя по следния начин: 

Чл. 17.  Забранява се в „синя зона“: 

1. Паркиране на автомобил, за който не е заплатена дължимата цена за платено 

паркиране в “синя зона” по един от начините, определени в чл.16, ал.1 и чл. 16а; 

2. Паркиране на автомобил за времетраене, което е по-голямо от заплатеното по 

един от начините, определени в чл. 16, ал. 1 и чл. 16а; 

3. Нарушения на правилата за движение, регламентирани в ЗДвП и свързаните с 

него подзаконови нормативни разпоредби; 

4. Паркиране в нарушение на правилата за паркиране, регламентиращи 

конкретната зона, както и указанията на служителя, обслужващ зоната; 

5. Паркиране извън обозначените места за паркиране или по начин, засягащ 

очертанията на мястото за паркиране и/или съседно място. 

  

§ 14. Чл. 19 се изменя по следния начин: 

Чл. 19. (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е 

въведен режим за платено паркиране „синя зона”, на специално обозначени за това 

места се допуска платено паркиране  „служебен абонамент”, след издадена от Кмета на 

Община град Добрич или оправомощено от него длъжностно лице карта за платено 

паркиране „служебен абонамент” по образец (Приложение 4). 

(2) Броят на местата за платено паркиране „служебен абонамент” не може да 

надвишава 20% от броя на паркоместата в „синя зона”. 

(3) Услугата се предоставя за не повече от 3 паркоместа пред обекта. 

  

§ 15. Чл. 21 се изменя по следния начин: 

Чл. 21. Режим „служебен абонамент” е валиден през работни дни от 8:00 ч. до 

17:00 ч. 

  

§ 16. Чл. 23 се изменя по следния начин: 

          Чл.23. (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е 

въведен режим за платено паркиране „синя зона”, се допуска режим на платено 

паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес на собствениците им и 

ползващите МПС по силата на право, различно от правото на собственост, с издадена 

от Кмета на Община град Добрич или оправомощено от него длъжностно лице карта за 

паркиране по образец (Приложение 6). 

(2) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден в работни дни от 08:00 ч. до 17:00 ч. 

(3) Картата за платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес 

предоставя правото на платено паркиране на автомобилите, собственост на живущите в 

жилище, което е в „синя зона” или в непосредствена близост. 

(4) На картата за паркиране се изписват допустимите за паркиране улици/ 

площади/ булеварди в непосредствена близост до постоянния и/или настоящия адрес. 

Картата дава право за паркиране само в указания обхват. 

  

§ 17. Чл. 24 се изменя по следния начин: 

Чл. 24. (1) За издаване на карта за платено паркиране в ,,синя зона” се подава 

заявление до Кмета на Община град Добрич с данни за постоянен или настоящ адрес на 



лицето, който следва да попада в обхвата на „синя зона“,  към което се прилага Копие 

от регистрационен талон на МПС (сверява се с оригинала при подаване на 

документите). 

 (2) Цената за издаване на карта за паркиране на МПС по постоянен и/или 

настоящ адрес се заплаща за месец и е в размер на 20% от стойността на определената 

цена за платено паркиране „Служебен абонамент”. 

(3) При промяна на постоянния и/или настоящия адрес лицето се задължава да 

върне издадената карта в Община град Добрич. 

  

§ 18. Чл. 26 се отменя. 

  

§ 19. Чл. 28, ал. 1  се изменя по следния начин: 

Чл. 28. (1) Карта за платен абонамент извън „синя зона“ се издава от Кмета на 

Община град Добрич или оправомощено от него длъжностно лице, след подаване на 

заявление  , което задължително съдържа данни за местонахождението на искания брой 

паркоместа и срока за исканото ползване. 

  

§ 20. Чл. 30 се изменя по следния начин: 

Чл. 30. На улици, площади и паркинги – общинска собственост, включително 

където е въведен режим за платено паркиране „синя зона”, се осигуряват определен 

брой места за паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания. 

  

§ 21. Чл. 31 се изменя по следния начин: 

Чл. 31. Местата за паркиране се обозначават с пътен знак Д21 „Място за 

паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания“ и с пътна 

маркировка с изобразен международен символ за достъпност. 

  

§ 22. Чл. 32 се изменя по следния начин: 

Чл. 32. МПС, обслужващи хора с трайни увреждания, могат да паркират в „синя 

зона” без заплащане - на обозначените места за хора с трайни увреждания, с поставена 

отвътре, на предното стъкло, Карта за паркиране, издадена от Кмета на Община град 

Добрич при условията на чл. 99а от ЗДвП. 

  

§ 23. Чл. 32а се създава. 

Чл. 32а На улици, площади и паркинги – общинска собственост, на които не е 

въведен режим за платено паркиране „синя зона“, МПС, обслужващи хора с трайни 

увреждания могат да ползват обозначените места за хора с трайни увреждания при 

спазване на условията на чл. 32. 

  

§ 24. Чл. 33 се изменя по следния начин: 

Чл. 33. (1) За издаване на Карта за паркиране по чл. 32 (Приложение 9) се подава 

заявление по образец до Кмета на Община град Добрич. 

 (2) Към заявлението се прилага: 

1. Информация за номер на решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно 

намалената работоспособност (сверява се с оригинала при подаване на документи); 

  2. Актуална цветна снимка; 

  3. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се 

подава от лицето с увреждания. 

 (3) В случай на неправомерно използване на картата по чл. 32 на водача на 

МПС се налага административно наказание. 



  

 

§ 25. Чл. 34, ал. 2 се изменя по следния начин: 

  (2) Карта за паркиране на електрически автомобил се предоставя на собственика 

на автомобила от Община град Добрич след подаване на заявление до Кмета на 

Община град Добрич, към което се прилага Копие от регистрационен талон на МПС 

(сверява се с оригинала при подаване на документите). 

  

§ 26. Чл. 39 се изменя по следния начин: 

Чл. 39. (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) (1) Службата за контрол при 

Община град Добрич може да извършва преместване на паркирано моторно превозно 

средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач в 

случаите, предвидени в чл. 171, т. 5 от Закона за движение по пътищата. 

 (2) Принудителното преместване на МПС се извършва от длъжностни лица от 

Община град Добрич, определени със заповед на Кмета, след разпореждане от 

полицейски служител от ОДМВР град Добрич. За извършеното нарушение може да се 

съставя фиш, а при оспорването му АУАН, съгласно Закона за движение по пътищата. 

 (3)  Екипът,  извършил репатрирането уведомява 1-во  РУ при ОД на МВР - 

Добрич и дежурния по Община Добрич, че автомобилът е преместен на определения 

паркинг. 

(4) Принудително преместени автомобили се транспортират до паркинг, 

определен със заповед на Кмета на Община град Добрич. 

(5) Заплащането на таксите (разноските) за отстранен автомобил, се извършва на 

касата на паркинга, където е откаран репатрирания автомобил, за което се издава касов 

бон. 

(6) Напускане на паркинга се допуска, само след като водачът или собственикът 

на автомобила е заплатил съответните такси за принудителното отстраняване, 

задържане и отговорно пазене и след като представи документ за собственост или 

регистрационен талон. Таксите са определени в Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град 

Добрич. 

(7) Паркингът е охраняем и е на непрекъснат 24 часов работен ден, като престоят 

на принудително отстранените МПС там се заплаща по 1,20 лева за час престой. 

  

§ 27. Чл. 41 се изменя по следния начин: 

Чл. 41. (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) Заплащането на цената за 

паркиране в „синя зона“ на автомобил, паркиран в нарушение на изискванията на 

Закона за движение по пътищата и на Правилника за прилагането му, както и на тази 

наредба, не отменя нарушението и съответното за него наказание. 

  

§ 28. Чл. 45 се изменя по следния начин: 

Чл. 45. Цените по настоящата наредба се заплащат в размер, определен в 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община град Добрич. 

  

§ 29. Чл. 51 се отменя. 

  

            § 30.  Приложение № 3 се отменя. 

 

  § 31.  Приложение № 4 се изменя. 



 

  § 32.  Приложение № 6 се изменя. 

 

§ 33.  Приложение № 10 се изменя. 

 

§ 34.  Приложение № 11 се изменя. 

 

§ 35.  Приложение № 12 се изменя. 

 

§ 36.  Приложение № 13 се изменя. 

 

§ 37.  Приложение № 15 се създава. 

  

§ 38.  В допълнителни разпоредби  § 1  т. 3 се изменя и се създава т. 9: 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

3. „МПС, обслужващи хора с тайни увреждания” са МПС, които към момента, 

при и по време на паркирането обслужват пряко, непосредствено, лично, индивидуално 

и конкретно,  персонално лицето с трайни увреждания и са обозначени според 

изискванията на тази наредба с карта за паркиране, издадена на името на обслужваното 

лице. 

9.„Район“ е част от „Синя зона“, която обхваща една или повече Зони за платено 

паркиране. 

  

§ 39. В преходни и заключителни разпоредби на Наредбата се създават: 

  

§ 3а. В чл. 57а от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич се правят следните 

изменения и допълнения: 

   (1) Общински съвет определя следните цени на услуги в обхвата на „Синя зона” за 

ползване на терени - улици, площади и паркинги - общинска  собственост, на които е 

въведен режим за платено паркиране: 

1. За платено кратковременно паркиране от:      

            1.1 Леки автомобили - 1,00 лева на час; 

            1.2 Товарни автомобили с допустима максимална маса до 2,5 тона и микробуси - 

2,00 лева на час. 

2. За ползване на карта за платено паркиране в режим “СЛУЖЕБЕН 

АБОНАМЕНТ”  - 90,00 лева за месец/ бр. 

3. (изм. и доп. с решение №34-4/29.05.2018 г.) За ползване на карта за режим на 

платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес е 20% от стойността на 

определената цена по т. 2. 

4. (нова) За месечно ползване на режим на паркиране на МПС „МЕСЕЧЕН 

АБОНАМЕНТ“ – 100,00 лева. 

5. (нова) За месечно ползване на режим на паркиране на МПС „МЕСЕЧЕН 

АБОНАМЕНТ ЗА РАЙОН – 60,00 лева. 

 6. (нова) За годишен абонамент за ползване на режим на паркиране на МПС 

„СИНЯ ЗОНА“ – 1 100,00 лева. 

7. (нова) За годишен абонамент за ползване на режим на паркиране на МПС 

„АБОНАМЕНТ ЗА РАЙОН В СИНЯ ЗОНА” – 660,00 лева. 

8. (нова) За годишен абонамент  в режим „СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ“ – 990,00 

лева. 



9. (нова) За годишен абонамент за режим на платено паркиране на МПС по 

постоянен и/или настоящ адрес – 198,00 лева. 

10. (изм. и доп. с решение №34-4/29.05.2018 г.) За отблокиране на принудително 

задържано МПС чрез използването на техническо средство (скоба) – 20,00 лева. 

11. (изм. и доп. с решение №34-4/29.05.2018 г.) За освобождаване на 

принудително преместено поради неправилно паркиране превозно средство – 50,00 

лева, а когато преместването се преустанови на място – 50,00 лева. 

12.  За ползване на карта в режим на платен абонамент извън „Синя зона” – 

30,00 лева. 

13. (нова - решение №34-4/29.05.2018 г.) За престой на паркинг на принудително 

отстранени МПС – по 1,20  лева за всеки час престой. 

 (2) Приходите по предходната алинея се събират от ОП „Паркинги и пазари” и 

се внасят ежедневно в приход на общинския бюджет. 

  

§ 4а. Всички пропуски и карти, издадени по Наредбата за организацията, 

безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и 

пешеходците на територията на Община град Добрич важат до изтичане на срока, за 

който са издадени. 

 

§ 5а. Кметът на Община град Добрич изготвя и издава предвидените в 

настоящата наредба заповеди в срок: Към датата на въвеждане на Системата за 

централизирано управление на „Синя зона” 2022 година. 

 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организацията, 

безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и 

пешеходците на територията на Община град Добрич е приета с Решение №31-2 от 

22.02.2022 г. на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила при въвеждане на Системата 

за централизирано управление на „Синя зона” 2022. 

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във 

връзка с изпълнение на решението. 

 

  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 31; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на договор №40 от 09.10.2003 г., за предоставяне на концесия 

върху имот, публична общинска собственост: „Ковашка работилница“, находящ се в АЕМО 

„Стария Добрич“, град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 3: 

 

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

ал. 2, т. 1, чл. 146, ал. 2 от ЗК, чл. 148, ал. 1 и ал. 2 от ЗК и чл. 20, ал. 1, буква “е” от договор за 

предоставяне на концесия №40 от 09.10.2003 г., §5, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗК и искане с наш вх. 

рег. индекс № 70-00-111 от 20.01.2022 г. от концесионера ЕТ „Ташев – Т – Ташко Ташев”, гр. 

Добрич: 

1. Приема предложение с наш вх. рег. индекс №70-00-111 от 20.01.2022 г. от 

концесионера ЕТ „Ташев – Т – Ташко Ташев”, представляван от Ташко Стоянов Ташев, за 

прекратяване по взаимно съгласие на договор №40 от 09.10.2003 г. за предоставяне на концесия 

върху имот, публична общинска собственост: „Ковашка работилница”, находящ се в АЕМО 

„Стария Добрич“, град Добрич, поради здравословни причини.  

2. Прекратява договор №40 от 09.10.2003 г. за предоставяне на концесия върху имот, 

публична общинска собственост: „Ковашка работилница”, находящ се в АЕМО „Стария 

Добрич”, град Добрич, с концесионер ЕТ „Ташев – Т – Ташко Ташев“ със седалище и адрес на 

управление гр. Добрич, ул. „Неофит Бозвели“ №4А, ЕИК 124111008, представляван от Ташко 

Стоянов Ташев, по взаимно съгласие, считано от 10.03.2022 г. Да се подготви и подпише 

двустранно споразумение за прекратяване на концесионния договор. 

3. Оставащото задължение за заплащане за част от 19-тата (деветнадесетата) година по 

договор  в размер  на  54,10  лв.  с  ДДС  да  се  задържи  от  внесената  преди подписване на 

договора гаранция в размер на 650,00 лв., като остатъкът в размер на 595,90 лв. се върне на 

концесионера по посочена от него сметка (650,00 лв. – 54,10 лв. = 595,90 лв.). 

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

прекратяването на концесията. 

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

по изпълнението на настоящото решение 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне за безвъзмездно ползване на стълбове от уличната електропреносна 

инфраструктура на ФК „Добруджа 1919“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 4: 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 113, ал. 3 

от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 65 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

град Добрич предоставя на ФК „Добруджа 1919“ безвъзмездно право на ползване върху 

150 (сто и петдесет) броя стълбове от уличната електропреносна инфраструктура, за 

поставяне на рекламни знамена тип „Хоругви“ с площ до 1.5 кв. м, съгласно схема 

утвърдена от главния архитект на Община град Добрич.  

 Срок за безвъзмездно ползване – 5 (пет) години. 

            

  2. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия по изпълнението. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на 

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – I – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 

124140855. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 5: 

 

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

5 от ТЗ, съгласно чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 

от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка с Наредба 

№9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 11, ал. 2, чл. 

12 и Приложение №1 от Наредбата 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, Общински съвет 

град Добрич: 

 

 1. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на 

„Диагностично-консултативен център – I – Добрич” ЕООД град  Добрич, с ЕИК: 

124140855, който да се проведе на три етапа: 

 - Проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания. 

 - Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период. 

 - Събеседване с кандидатите. 

 До третия етап на конкурса (събеседване) се допускат кандидати, получили 

средноаритметична оценка на представената програма не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

 2. Определя минимални изисквания към кандидатите, които могат да бъдат 

български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария:  

 2.1 Да са физически лица, които притежават образователно-квалификационна 

степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, с придобита 



специалност, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-

квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита 

образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за 

повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта 

на здравния мениджмънт; 

 2.2 Да имат най – малко 5 години професионален опит като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно 

– квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да 

имат придобита специалност; 

 2.3 Да не са поставени под запрещение;  

 2.4 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са 

реабилитирани;  

 2.5 Да не са лишени от правото да заемат длъжността Управител на публично 

предприятие;  

 2.6 Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, 

ако са останали неудовлетворени кредитори;  

 2.7 Да не са били член на управителен или контролен орган на дружество, 

съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години 

преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;  

 2.8 Да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по 

права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – 

до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за 

управление и контрол на същото публично предприятие;  

 2.9 Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;  

 2.10 Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;  

 2.11 Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества 

с ограничена отговорност;  

 2.12 Да не са управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго 

публично предприятие;  

 2.13 Да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството; 

 2.14 Забраните по т. 2.10 и 2.11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна 

с дейността на дружеството; 

 2.15 Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по 

трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като 

лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за 

лечебните заведения. 

 

 3. Определя необходимите документи за участие в конкурса:  

 3.1 Заявление за участие в конкурса – свободен текст;  

 3.2 Мотивационно писмо; 

 3.3 СV /Автобиография/; 

 3.4 Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование и 

квалификация. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява чрез 

представяне на един от документите, визирани в §3 от заключителните разпоредби на 

Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения; 



 3.5 Документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна книжка  и др.);  

 3.6  Декларация, че са налице условията по т. 2.3 – т.2.15 

 3.7 Препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които досега са 

заемали длъжността. 

 3.8 Програма за развитието и дейността на „Диагностично-консултативен център 

– I – Добрич” ЕООД за тригодишен период. Програмата се представя в 5 (пет) 

еднообразни екземпляра. 

 3.8.1 Програмата следва да включва най-малко следното съдържание: 

 – анализ и оценка на състоянието и дейността на „Диагностично-консултативен 

център – I – Добрич” ЕООД; 

 – тенденции и възможности за развитие на „Диагностично-консултативен 

център – I – Добрич” ЕООД; 

 – определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в 

управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на 

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

 – приложимост и етапи за реализацията на програмата. 

 

 4. На основание чл. 7 от Наредба №9 от 26.06.2000 г., към заявлението се 

прилагат два отделни плика, със съдържание както следва: 

 - Плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието 

на кандидатите с изискванията за участие; 

 - Плик №2 съдържа програмата за развитието и дейността на „Диагностично-

консултативен център – I – Добрич” ЕООД за тригодишен период. 

 

 5.  Лечебното заведение ще предостави на кандидатите за участие в конкурса 

документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 

персонала, в срока определен при обявяване на конкурса, след отправено писмено 

искане в Центъра на услуги и информация в Община град Добрич и получено 

Удостоверение за предоставена възможност за посещение на дружеството. 

Предоставянето на документите ще се извършва в „Диагностично-консултативен 

център – I – Добрич” ЕООД. 

 

 6. Определя критериите за оценка на програмите на кандидатите:  

 6.1 Степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното 

заведение;  

 6.2 Съответствие на проекта с нормативната уредба; 

 6.3 Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

 6.4 Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели; 

 6.5 Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното 

заведение; 

 6.6 Логическа структура на разработката; 

 6.7 Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания. 

 

 7. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса, както следва: 

 Председател: Заместник кмет на Община град Добрич 

 Секретар: Правоспособен юрист от Общинска администрация 

и членове:     

 Общински съветник – д-р Георги Желев 



 Общински съветник – д-р Ивайло Петев 

 Представител на Регионална здравна инспекция – Добрич. 

 Въз основа на решението на Общинския съвет за откриване на конкурса, Кмета 

издава Заповед, в която определя поименния състав на комисията. 

 

 8. Определя темата, предмет на събеседване с кандидатите: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставяне на здравни услуги в региона, повишаване 

качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие“. 

 

 9. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. на МЗ, утвърждава 

проект на Договор за възлагане на управлението, съгласно Образец №7 към 

Приложение №1 от Наредбата 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. 

 

 10. В 7-дневен срок от влизане в сила на решението, обявата за конкурса да се 

публикува в един централен и един местен вестник и на официалната Интернет 

страница на Община град Добрич.  

 

 11. Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в 30-дневен 

срок след публикуване на обявата, в Деловодството на Община град Добрич. 

 

 12. Проверка от комисията на съответствие на представените документи с 

предварително обявените изисквания, представяне на програмите за развитие и 

дейността на лечебното заведениe и събеседване с допуснатите кандидати, ще се състои 

на датата, часа и мястото, определени при обявяване на конкурса. 

 

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

действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева)                 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за дофинансиране на социалната услуга „Приют за бездомни лица и 

семейства“, разкрит по проект Приют за бездомни лица и семейства, Договор 

№BG05M9OP001-2.029-0011-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020, процедура 

BG05M9OP001-2.029 „ Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 6: 

 

1. Общински съвет град Добрич, на основание, чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и във връзка с 

чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, дава съгласие Община град Добрич да дофинансира 

функционирането на социалната услуга Приют за бездомни лица и семейства в 

размер на до 40 000 лв. за 2022 г. и до 24 000 лв. за 2023 г., които ще бъдат 

изразходвани за изплащане трудовите възнаграждения на четиримата пазачи от 

персонала на Приюта. 

 

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

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 31; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества 

и Превантивно-информационен център за 2021 г. и План за действие – 2022  г. за 

изпълнение на Общинската стратегия за превенция на наркоманиите на ОбСНВ град 

Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 7: 

  

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

ЗМСМА, приема Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център по наркотични вещества град Добрич за 2021 г. 

 

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

ЗМСМА приема План за действие – 2022 г. за изпълнение на Общинската стратегия за 

превенция на наркомании от Общински съвет по наркотични вещества град Добрич 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 30; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.50.80, в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 8: 

 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ:  

 I. Разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.50.80, в землището на град Добрич, без промяна на 

предназначението му, във връзка с чл. 4, ал. 2 от ЗОЗЗ и чл. 3, ал. 2 от ППЗОЗЗ, за 

строителство на оранжерии и съпътстващите дейността сгради и съоръжения, с 

предвидено ново, ниско, свободно застрояване, указано в ограничителни линии на 5,00 

м от границата към прилежащия от изток път и на минимално разстояние от останалите 

граници, с устройствените показатели: Пл. застр ≤ 10%, Н ≤ 7,00 м и Кинт ≤ 0,2, 

съгласно приложените скица-предложение и задание за проектиране 

 Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.50.80 попада в устройствена зона „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – НИВИ“.  

 Изработеният ПУП-ПЗ да бъде представен в един оригинал и едно копие на 

хартиен носител, както и в цифров вид, върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 

6, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Техническият носител да съдържа и файл във формат PDF. 

 Да бъде представено становище от РИОСВ – Варна. 

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

съгласно Закона действия 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)       



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – 

план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I – „за КЖС“, кв. 547 и УПИ I – „за КЖС“, кв. 548 

и улица от о.т. P244 до о.т. P248 по плана на ЖК „Русия 1“, град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 9: 

 

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

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

 I. Разрешава изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен 

план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I – „за КЖС“, кв. 547 и УПИ I – „за КЖС“, 

кв. 548 и улица от о.т. P244 до о.т. P248 по плана на ЖК „Русия 1“, град Добрич, 

предвиждащ промяна на трасето на въпросната улица, водещо до изменение на 

регулационните граници на двата квартала, съгласно приложена скица-предложение; 

 Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-

ПР) да се съгласува от Служба по геодезия, картография и кадастър град Добрич, 

съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за 

съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, преди внасянето му за процедиране и одобряване в Община град Добрич. 

 Проектът да бъде представен в един оригинал на недеформируема прозрачна 

основа и две копия на хартиен носител, както и в цифров вид, върху технически 

носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове. Техническият носител да съдържа и файл във формат PDF.  

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

съгласно Закона, действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-1585, III-1585 и IV в кв. 1110; УПИ I в кв. 1192 и улица от 

о.т. S140 до о.т. S151 по плана на ЖК „Север 1“, град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 10: 

 

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

1 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:  

 I. Одобрява Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-1585, III-1585 и IV в кв. 1110; УПИ I в кв. 1192 и улица от 

о.т. S140 до о.т. S151 по плана на ЖК „Север 1“, град Добрич:  

 - Проектната улица от о.т. S140 до о.т. S151; УПИ IV – „за озеленяване“, в кв. 1110 и 

УПИ I – „за озеленяване и трафопост“, в кв. 1192, проектирани на територията на ПИ 

72624.608.1585 отпадат, в съответствие с влязло в сила ЧИ на ОУПО град Добрич; 

 - Южната улична регулационна линия на УПИ III-1585 – „за електроразпределение“, в 

кв. 1110 се провежда по кадастралната граница на ПИ 72624.608.1585; 

 - Регулационната линия между УПИ II-1585 и УПИ III-1585 в кв. 1110 се променя 

съобразно изградената инфраструктура и обслужването на сградите; 

 - Новообразуваните УПИ V-2011 и УПИ VI-2012 се отреждат „за ОДО и техническа 

инфраструктура“; 

 - Застроителният план предвижда запазване на съществуващите сгради и позволява 

извършване на ново, ниско (Н ≤ 10 м), свободно застрояване, указано с ограничителни линии, 

на разстояние 3,00 м от уличните регулационни линии и на 4,00 м от страничните граници, при 

следните устройствени показатели: Пл. на застр. мак. 70%, Кинт. до 2,0 и Пл. на озел. мин. 30%. 

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

Закона, действия.    

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 30; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА     

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:           (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:           (п) 

                            (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план 

за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I –„за ЖС и ОДО“, УПИ XIII – „за ОДО“ и УПИ 

XIV – „за Озеленяване“, кв. 1267 и улица от о.т. S160 до о.т. S161, по плана на ЖК „Север 2“, 

град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 11: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 131, ал. 1 и 

чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,  

 I. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с който от  УПИ XIII – „за ОДО” и УПИ XIV – „за 

Озеленяване” в кв. 1267 да бъде образуван нов УПИ – „за ОДО“, като уличнорегулационната му 

линия от изток максимално да бъде съобразена с имотната граница, при което в обхвата на 

разработката бъде включен и УПИ I – „за ЖС и ОДО“ в кв. 1267, по плана на ЖК „Север 2“, град 

Добрич. 

 В новия УПИ да бъде предвидено ново застрояване, свързано със съществуващото в УПИ 

XII-986 – „за ОДО“, в рамките на калкана му и средно (Н ≤15 м), оттеглено от границата с 

въпросния УПИ, при спазване на чл. 82, ал. 10 от от Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, указано 

в задължителни линии на нормативно определените отстояния от регулационните граници и при 

съобразяване с наличната подземна инфраструктура, с устройствени показатели: Пл.застр. ≤70%, 

Кинт. ≤2,5 и Пл.озел. ≥30%. 

 Проектът за изменение да се съгласува от Службата по геодезия, картография и кадастър 

– гр. Добрич, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за 

съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

преди внасянето му за процедиране и одобряване в Община град Добрич. 

 Проектът за изменение да бъде представен в един оригинал на недеформируема 

прозрачна основа и две копия на хартиен носител, както и в цифров вид, върху технически 

носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените 

планове. Техническият носител да съдържа и файл във формат PDF.  

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

действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:       (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II – „за училище“, кв. 100 

на ЖК „Север 3“, град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 12: 

 

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

131, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, дава съгласие за изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-

ПРЗ) за УПИ II – „за училище“, кв. 100 на ЖК „Север 3“, град Добрич, с цел 

разделянето му на три нови УПИ:  УПИ с проектен номер XII „за ПСД” и площ 3662,00 

кв. м, УПИ с проектен номер XIII „за ПСД“ и площ 5000,00 кв. м и УПИ с проектен 

номер XIV „за трафопост” и площ 82,00 кв. м.  

 Проектът за изменение да се съгласува от Службата по геодезия, картография и 

кадастър – гр. Добрич, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №РД-02-20-

5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, преди внасянето му за процедиране и одобряване в Община 

град Добрич. 

 Проектът да бъде представен в един оригинал на недеформируема прозрачна 

основа и две копия на хартиен носител, както и в цифров вид, върху технически 

носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове. Техническият носител да съдържа и файл във формат PDF.  

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

съгласно Закона действия. 

 

  ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за поемане на краткосрочен 

общински дълг, с цел реализация на проект „Развитие на интегрирана система на градския 

транспорт на Добрич“, договор № BG16RFOP001-1.011-0007-C03, по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 13: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг: 

 1. Община град Добрич да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата 

на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Развитие на 

интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, договор №BG16RFOP001-1.011-

0007-C03, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г, 

приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 

2020“,  при следните основни параметри: 

 • Максимален размер на дълга – до 1 625 771,04 лева (един милион шестстотин 

двадесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и един лев и 4 стотинки); 

 • Валута на дълга – лева  

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

 • Условия за погасяване:  

 - Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за 

кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 

погасяване. 

 - Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган 

съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-0007-C03 

„Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, и/или от собствени 

бюджетни средства. 

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка 

от 4.083% 

 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 

политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 • Начин на обезпечение на кредита: 

 - Учредяване на залог върху вземанията на Община град Добрич по Договор за 

безвъзмездна помощ №BG16RFOP001-1.011-0007-C03 „Развитие на интегрирана система на 

градския транспорт на Добрич“, сключен с Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020, 



 

 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, 

също са обект на особен залог; 

 - 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, както и трансфери за местни дейности, включително 

обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „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; 

 

 2. Община град Добрич да предостави получените по т. 1 средства на „Градски 

транспорт – Добрич“ ЕООД за изпълнение на задълженията си по договорите за доставка: 

№BG16RFOP001-1.011-0007-C01-D-15/11.10.2021 г., №BG16RFOP001-1.011-0007-C01-D-

16/11.10.2021 г. и №BG16RFOP001-1.011-0007-C01-D-17/11.10.2021 г.; 

 

 3. Ежемесечно, в срок до 10 дни от датата на падежа, заплатените лихви се 

възстановяват от „Градски транспорт – Добрич“ ЕООД по сметка на Община град Добрич. 

 

 4. Възлага и делегира права на Кмета на Община Добрич да подготви искането за 

кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и 

договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т. 1.          

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 28; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала! 

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне на заем за недопустими възстановими разходи за Данък върху добавената 

стойност (ДДС) по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на 

Добрич“, на партньора „Градски транспорт – Добрич“ ЕООД.   

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 14: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 9, ал. 1, т. 15 и т. 19 от 

НАРЕДБА за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. 

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. Община град Добрич  да  предостави заем на „Градски транспорт – Добрич“ ЕООД 

при следните условия и параметри :  

 • Максимален размер на заема  – до 325 154,21 лв. (триста двадесет и пет хиляди сто 

петдесет и четири, 21 лв.) 

 • Условия за погасяване – за  срок до 60 месеца, с очаквана начална дата 04.03.2022 г., 

съгласно приложен Погасителен план;  

 • Годишен лихвен процент – 1,20% ; 

 • Цел на заема – за реализацията на проект: „Развитие на интегрирана система на 

градския транспорт на Добрич“, договор №BG16RFOP001-1.011-0007-C01, по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“; 

 

 2. Средствата за предоставения заем да се включат в бюджета на Община град 

Добрич за 2022 г.  

 

 3. Задължава Управителя на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД с получените 

средства по заема да изплати ДДС по договор №BG16RFOP001-1.011-0007-C01-D-

15/11.10.2021 г. за доставка и въвеждане в експлоатация на 4 броя електробуси, договор 

№BG16RFOP001-1.011-0007-C01-D-16/11.10.2021 г. за доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на 2 зарядни станции и по договор №BG16RFOP001-1.011-0007-C01-D-

17/11.10.2021 г. за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов маслен 

трансформатор; 

 



 

 

 4. Задължава Управителя на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД сумата,  

възстановена от Национална агенция по приходите след приключена процедура по 

възстановяване на ДДС, удостоверена с Акт за прихващане и възстановяване да я върне на 

Община град Добрич и състави нов погасителен план за остатъка.  

 

 5. Възлага на  Кмета на Община град Добрич и Управителя на „Градски транспорт 

Добрич“ да сключат Договор за заем, съгласно параметрите по т. 1 от настоящото Решение. 

 

 6. Задължава Управителя на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД  да върне заема 

съгласно Погасителен план Приложение №1. 

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 24; „ПРОТИВ“ – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

    Приложение №1 

Подробности за заема 

 

   
Сума на заема 

325 154,21 

лв.  

   Годишен лихвен 

процент 
1,20% 

 

   Период на заема в 

години 
5 

 

   
Начална дата на заема 4.3.2022 

 

          
Резюме на заема 

    

Месечна вноска 5 586,15 лв. 
    

Брой вноски 60 
    

Общо лихва 
10 014,67 

лв.     

Обща стойност на заема 
335 168,88 

лв.     

№ на 

плащане 

Дата на 

плащане 

Начален 

баланс 
Плащане Главница Лихва 

Крайно 

салдо 

1 4.4.2022 325 154,21 лв. 5 586,15 лв. 5 260,99 лв. 325,15 лв. 319 893,22 лв. 

2 4.5.2022 319 893,22 лв. 5 586,15 лв. 5 266,25 лв. 319,89 лв. 314 626,96 лв. 

3 4.6.2022 314 626,96 лв. 5 586,15 лв. 5 271,52 лв. 314,63 лв. 309 355,44 лв. 

4 4.7.2022 309 355,44 лв. 5 586,15 лв. 5 276,79 лв. 309,36 лв. 304 078,65 лв. 

5 4.8.2022 304 078,65 лв. 5 586,15 лв. 5 282,07 лв. 304,08 лв. 298 796,58 лв. 

6 4.9.2022 298 796,58 лв. 5 586,15 лв. 5 287,35 лв. 298,80 лв. 293 509,23 лв. 

7 4.10.2022 293 509,23 лв. 5 586,15 лв. 5 292,64 лв. 293,51 лв. 288 216,59 лв. 

8 4.11.2022 288 216,59 лв. 5 586,15 лв. 5 297,93 лв. 288,22 лв. 282 918,66 лв. 

9 4.12.2022 282 918,66 лв. 5 586,15 лв. 5 303,23 лв. 282,92 лв. 277 615,43 лв. 

10 4.1.2023 277 615,43 лв. 5 586,15 лв. 5 308,53 лв. 277,62 лв. 272 306,90 лв. 

11 4.2.2023 272 306,90 лв. 5 586,15 лв. 5 313,84 лв. 272,31 лв. 266 993,05 лв. 

12 4.3.2023 266 993,05 лв. 5 586,15 лв. 5 319,15 лв. 266,99 лв. 261 673,90 лв. 

13 4.4.2023 261 673,90 лв. 5 586,15 лв. 5 324,47 лв. 261,67 лв. 256 349,43 лв. 

14 4.5.2023 256 349,43 лв. 5 586,15 лв. 5 329,80 лв. 256,35 лв. 251 019,63 лв. 

15 4.6.2023 251 019,63 лв. 5 586,15 лв. 5 335,13 лв. 251,02 лв. 245 684,50 лв. 

16 4.7.2023 245 684,50 лв. 5 586,15 лв. 5 340,46 лв. 245,68 лв. 240 344,03 лв. 

17 4.8.2023 240 344,03 лв. 5 586,15 лв. 5 345,80 лв. 240,34 лв. 234 998,23 лв. 

18 4.9.2023 234 998,23 лв. 5 586,15 лв. 5 351,15 лв. 235,00 лв. 229 647,08 лв. 

19 4.10.2023 229 647,08 лв. 5 586,15 лв. 5 356,50 лв. 229,65 лв. 224 290,58 лв. 

20 4.11.2023 224 290,58 лв. 5 586,15 лв. 5 361,86 лв. 224,29 лв. 218 928,72 лв. 

21 4.12.2023 218 928,72 лв. 5 586,15 лв. 5 367,22 лв. 218,93 лв. 213 561,50 лв. 

22 4.1.2024 213 561,50 лв. 5 586,15 лв. 5 372,59 лв. 213,56 лв. 208 188,92 лв. 



 

 

23 4.2.2024 208 188,92 лв. 5 586,15 лв. 5 377,96 лв. 208,19 лв. 202 810,96 лв. 

24 4.3.2024 202 810,96 лв. 5 586,15 лв. 5 383,34 лв. 202,81 лв. 197 427,62 лв. 

25 4.4.2024 197 427,62 лв. 5 586,15 лв. 5 388,72 лв. 197,43 лв. 192 038,90 лв. 

26 4.5.2024 192 038,90 лв. 5 586,15 лв. 5 394,11 лв. 192,04 лв. 186 644,79 лв. 

27 4.6.2024 186 644,79 лв. 5 586,15 лв. 5 399,50 лв. 186,64 лв. 181 245,29 лв. 

28 4.7.2024 181 245,29 лв. 5 586,15 лв. 5 404,90 лв. 181,25 лв. 175 840,39 лв. 

29 4.8.2024 175 840,39 лв. 5 586,15 лв. 5 410,31 лв. 175,84 лв. 170 430,08 лв. 

30 4.9.2024 170 430,08 лв. 5 586,15 лв. 5 415,72 лв. 170,43 лв. 165 014,36 лв. 

31 4.10.2024 165 014,36 лв. 5 586,15 лв. 5 421,13 лв. 165,01 лв. 159 593,23 лв. 

32 4.11.2024 159 593,23 лв. 5 586,15 лв. 5 426,55 лв. 159,59 лв. 154 166,67 лв. 

33 4.12.2024 154 166,67 лв. 5 586,15 лв. 5 431,98 лв. 154,17 лв. 148 734,69 лв. 

34 4.1.2025 148 734,69 лв. 5 586,15 лв. 5 437,41 лв. 148,73 лв. 143 297,28 лв. 

35 4.2.2025 143 297,28 лв. 5 586,15 лв. 5 442,85 лв. 143,30 лв. 137 854,43 лв. 

36 4.3.2025 137 854,43 лв. 5 586,15 лв. 5 448,29 лв. 137,85 лв. 132 406,13 лв. 

37 4.4.2025 132 406,13 лв. 5 586,15 лв. 5 453,74 лв. 132,41 лв. 126 952,39 лв. 

38 4.5.2025 126 952,39 лв. 5 586,15 лв. 5 459,20 лв. 126,95 лв. 121 493,20 лв. 

39 4.6.2025 121 493,20 лв. 5 586,15 лв. 5 464,65 лв. 121,49 лв. 116 028,54 лв. 

40 4.7.2025 116 028,54 лв. 5 586,15 лв. 5 470,12 лв. 116,03 лв. 110 558,42 лв. 

41 4.8.2025 110 558,42 лв. 5 586,15 лв. 5 475,59 лв. 110,56 лв. 105 082,83 лв. 

42 4.9.2025 105 082,83 лв. 5 586,15 лв. 5 481,07 лв. 105,08 лв. 99 601,77 лв. 

43 4.10.2025 99 601,77 лв. 5 586,15 лв. 5 486,55 лв. 99,60 лв. 94 115,22 лв. 

44 4.11.2025 94 115,22 лв. 5 586,15 лв. 5 492,03 лв. 94,12 лв. 88 623,19 лв. 

45 4.12.2025 88 623,19 лв. 5 586,15 лв. 5 497,52 лв. 88,62 лв. 83 125,66 лв. 

46 4.1.2026 83 125,66 лв. 5 586,15 лв. 5 503,02 лв. 83,13 лв. 77 622,64 лв. 

47 4.2.2026 77 622,64 лв. 5 586,15 лв. 5 508,53 лв. 77,62 лв. 72 114,12 лв. 

48 4.3.2026 72 114,12 лв. 5 586,15 лв. 5 514,03 лв. 72,11 лв. 66 600,08 лв. 

49 4.4.2026 66 600,08 лв. 5 586,15 лв. 5 519,55 лв. 66,60 лв. 61 080,53 лв. 

50 4.5.2026 61 080,53 лв. 5 586,15 лв. 5 525,07 лв. 61,08 лв. 55 555,47 лв. 

51 4.6.2026 55 555,47 лв. 5 586,15 лв. 5 530,59 лв. 55,56 лв. 50 024,87 лв. 

52 4.7.2026 50 024,87 лв. 5 586,15 лв. 5 536,12 лв. 50,02 лв. 44 488,75 лв. 

53 4.8.2026 44 488,75 лв. 5 586,15 лв. 5 541,66 лв. 44,49 лв. 38 947,09 лв. 

54 4.9.2026 38 947,09 лв. 5 586,15 лв. 5 547,20 лв. 38,95 лв. 33 399,89 лв. 

55 4.10.2026 33 399,89 лв. 5 586,15 лв. 5 552,75 лв. 33,40 лв. 27 847,14 лв. 

56 4.11.2026 27 847,14 лв. 5 586,15 лв. 5 558,30 лв. 27,85 лв. 22 288,84 лв. 

57 4.12.2026 22 288,84 лв. 5 586,15 лв. 5 563,86 лв. 22,29 лв. 16 724,98 лв. 

58 4.1.2027 16 724,98 лв. 5 586,15 лв. 5 569,42 лв. 16,72 лв. 11 155,56 лв. 

59 4.2.2027 11 155,56 лв. 5 586,15 лв. 5 574,99 лв. 11,16 лв. 5 580,57 лв. 

60 4.3.2027 5 580,57 лв. 5 586,15 лв. 5 580,57 лв. 5,58 лв. 0,00 лв. 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Възлагане на извършване на обществен превоз на пътници по утвърдена общинска транспортна 

схема на град Добрич чрез сключване на договор за пряко възлагане на обществен превоз на пътници 

с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, ЕИК:202966915, като вътрешен оператор по смисъла на 

Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Регламент (ЕО) №1370/2007 на 

Европейския парламент и на съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за 

пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и отмяна регламенти (ЕИО) №1191/69 и 

(ЕИО) №1107/70 на Съвета. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 15: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16г, ал. 1 от Наредба №2 от 

15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси във вр. с чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1370/2007 

на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за 

пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № И 

91/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета, и във връзка с Решение №2-3/26.11.2019 г. на Общински съвет 

Добрич, публикувано в ОВ на Европейския съюз бр. S 012/17.01.2020 г.  Общински съвет Добрич: 

 1. Одобрява проект на Договор за обществена услуга с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, 

гр. Добрич, ЕИК 202966915 за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна 

схема на Община град Добрич.  

 2. Упълномощава Кмета на Община Добрич да сключи договор за пряко възлагане на 

обществен превоз на пътници на територията на Община град Добрич, съгласно представения 

проект, с вътрешен оператор – „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.   

 3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да публикува настоящото решение в един 

местен и един национален ежедневник, съгласно чл. 16г, ал. 1 от Наредба №2/15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози 

на пътници с автобуси. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 22; „ПРОТИВ“ – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 

Приложение №1 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА 

  

Днес 2022 г., в гр. Добрич, между страните: 

I. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ, представлявана от Кмета Йордан Тошков Йорданов с 

адрес: ул. „България” №12, ЕИК по Булстат: 000852932, наричана по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 и 

II. „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление 

гр. Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията ” №8, с ЕИК 202966915 представлявано 

от Катя Вергилова Петкова , Управител в качеството на „ИЗПЪЛНИТЕЛ”. 

се сключи настоящия договор, като се взе предвид: 

1. Разпоредбите на Регламент (ЕО) 1370/2007г. 

2. Изискванията на Българското законодателство, регламентиращо обществения градски 

транспорт и предоставяне на услугата Обществен пътнически превоз, а именно Закона 

за автомобилните превози, Наредба №2.15.03.2002 на МТИТС и други. 

3. Българското законодателство, което е съобразено с Европейското законодателство, 

позволява на компетентния орган да възлага услуги по смисъла на Регламент (ЕО) 

1370/2007г. пряко на вътрешен оператор, без конкурсна, тръжна процедура. 

На основание чл.5, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1370/2007г. и чл. 16г от Наредба № 

2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Общински съвет Добрич 

прие Решение г., съгласно което определи пряко 

възлагане на договора за извършване на обществени превозни услуги на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, одобри текста на Договора и предостави мандат на Кмета на Община 

Добрич да подпише договора за извършване на обществени превозни услуги с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е „Вътрешен оператор” по смисъла на чл.2, параграф (й) от 

Регламент (Е0) 1370/2007г. и параграф 1, т.7 от Наредба №2/15.03.2002г. . за условията и 

реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е еднолично  дружество с ограничена отговорност, 

с едноличен собственик на капитала Община Добрич. Съгласно учредителния акт на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Устав на дружество с ограничена отговорност  „Градски Транспорт 

Добрич” ЕООД), Община Добрич, чрез Общински съвет Добрич упражнява ефективен 

контрол за приемането и изпълнението на стратегически бизнес решения на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и решаването на съществените управленчески въпроси, свързани с 

дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

5. В съответствие с чл.7, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1370/2007г., информацията 

относно прякото възлагане на договора е публикувана в Официалния вестник на ЕС бр. S 

012/17.01.2020 под №№ 2020/S 012-023945 и 2020/S 012-023947.  

6. Настоящият договор за предоставяне на обществен превоз по градски линии има за 

цел да осигури условия за изпълнение, модернизиране и развитие на услугата Обществен 

пътнически превоз и да се повиши качеството на предоставяната транспортна услуга с цел 



 

 

привличане на повече потребители и по този начин подобряване качеството на 

атмосферния въздух. 

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ 

РАЗДЕЛ I. ТЪЛКУВАНЕ 

Чл.1. Определенията и правилата за тълкуване в този член се прилагат за целия 

Договор: 

Автоматизирана система за контрол и управление на превозите или АСКУП: GPS-

базирана информационна система за управление и контрол на движението. 

Годишна транспортна задача: маршрутен пробег в километри за всяка календарна 

година, възложен от Общината на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на Договора. 

Депо: гараж за съхранение и обслужване на пътни превозни средства. 

Договор: този договор, подписан между Общината и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и всички 

Приложения към него. 

Допълнителна линия: линия от общинската транспортна схема, която е с режим на 

движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на 

пътниците на разрешените за това места, без да дублира напълно основните линии на 

градския транспорт 

Европейски стандарт EN 13816: европейски стандарт, озаглавен „Транспорт. 

Автоматизирана технологична и материално-снабдителна подготовка на 

производството и техническо обслужване. Определения за качеството на техническото 

обслужване, обекта и измерването”, въведен с Български държавен стандарт (БДС EN 

13816) от 01 октомври 2003. 

ЕИТ: дистанционно контролирани електронни информационни табла, които се 

инсталират на спирките и да отразяват следната минимална информация: (i) вид на 

превозното средство, (ii) номер на Линията, (iii) крайна спирка в посоката на движение 

на Линията, (iv) действително време на пристигане на спирката, (v) времето в момента. 

Експлоатационен план: документ, в който детайлно се описва Транспортната задача 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяко едно тримесечие, включващ описание на маршрутите, 

пробег, брой коли, интервали на движение, маршрутен пробег за делник и празник, 

маршрутен пробег по месеци, тип на превозните средства, превозна възможност, брой 

водачи и др. Експлоатационните планове стават неразделна част от Договора, 

Приложение № 7. Експлоатационни Планове. 

Задължение за обществени услуги или ЗОУ: съвкупност от договорни задължения, 

по силата на които, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да постигне определено договорно 

равнище при транспортното обслужване и цени за определен вид транспортни услуги, в 

съответствие с член 2, параграф „д” от Регламент (ЕО) № 1370/2007. 

ЗАП: Закон за автомобилните превози, обнародван на 17 септември 1999, Държавен 

вестник бр. 82/1999, със съответните изменения. 

ЗДвП: Закон за движението по пътищата, обнародван на 5 март 1999, Държавен 

вестник бр. 20/1999, със съответните изменения. 

Интелигентни транспортни системи: системи, при които се прилагат информационни 

и комуникационни технологии в областта на автомобилния транспорт, включително 

инфраструктура, превозни средства и ползватели, и в управлението на движението и 

управлението на мобилността, както и за интерфейси с останалите видове транспорт, 

включително но не само АСКУП и АСТП. 

Интегрирани обществени услуги за пътнически превоз: взаимосвързани превозни 

услуги в рамките на определен географски район, които ползват единно 

информационно обслужване, система за билети и разписание. 

Инфраструктура: материални активи, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и включени в 

неговите активи, в това число: (i) земя, (ii) сгради, (iii) съоръжения. 



 

 

Кодекс на застраховането: Кодекс на застраховането, обнародван на 23 декември 

2005, Държавен вестник 23/2005, със съответните изменения. 

Компенсация за обществена услуга по смисъла на Регламент(ЕО) 1370/2007г.: 

каквато и да е облага, в частност финансова, предоставена пряко или непряко от 

компетентен орган от обществени средства по време на периода на изпълнение на 

задължение за извършване на обществена услуга или във връзка с този период. 

Компенсация за тарифни задължения: публични средства, предоставени от 

централния бюджет, чрез Общината, както и предоставени от общинския бюджет 

публични средства за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания по 

вътрешноградския транспорт на категории граждани, регламентирани със закон или с 

акт на Министерския съвет. 

Компенсация за покриване на нетния финансов ефект/нетните разходи: 

компенсация за изпълнение на задължението за услугата ОПП, предназначена за 

покриване на загуби, реализирани при изпълнение на услугата ОПП при икономически 

неизгодни условия, регламентирано със закон или с акт на Министерския съвет. 

Компетентен орган: обществен орган или група от органи на държава-членка или 

държави-членки, които имат право да участват в обществения пътнически превоз в 

определен географски район или който и да е орган, на който е предоставено такова 

право. 

Компетентен местен орган: който и да е компетентен орган, чийто географски район 

на компетентност няма национален обхват. 

Контролни времена: максимално допустимото отклонение във времето, заложени в 

Приложение №5. Методика за отчитане и окачествяване на транспортна задача. 

Курс: пробегът на превозното средство в едната посока на маршрута на линията от 

началната до крайната спирка. 

Линия: линия от обществения градски транспорт, която съдържа задължително номер, 

наименование, начална и крайна точка. 

Маршрутен пробег: реално изминат маршрутен пробег в километри (дневен, месечен 

или годишен), съгласно действащото Маршрутно разписание. 

Маршрутно разписание: маршрутното разписание на градските линии задължително 

съдържа номер и наименование на линията, спирките по маршрута, времето на 

тръгване от началните пунктове и на преминаване през контролните пунктове в двете 

посоки. 

Наредба № Н-З2: Наредба за периодичните прегледи за проверка на техническата- 

изправност на пътните превозни средства на Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, обнародвана на 27 декември 2011 г., 

Държавен вестник 104/2005, със съответните изменения. 

Наредба №2 на МТС: Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси (загл. изм. — Държавен вестник бр. 44 / 2011 г.), в сила от 

29.03.2002 г., издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, обн. 

Държавен вестник бр.З2 от 29 Март 2002г., със съответните изменения. 

Наредба приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г.: НАРЕДБА за условията и реда за 

предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на 

цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в 

нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени 

пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни 

документи за извършване на превозите 

Наредба за ценните книжа: Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол 

върху ценни книжа, обнародвана на 9 декември 1994, Държавен вестник 101/1994, със 

съответните изменения. 



 

 

Начала дата: датата на влизане в сила на Договора, която е датата на подписване на 

Договора, освен ако писмено не е уговорено друго между Страните. 

Неизвършен курс: неизвършен курс съгласно дефиницията в член 3.4 от Приложение 

№ 5. Методика за отчитане и окачествяване на транспортната задача. Нередовен Курс: 

нередовен курс съгласно дефиницията в член 3.3 от Приложение № 5. Методика за 

отчитане и окачествяване на транспортната задача. 

Нетен финансов ефект: еквивалентът на разликата между понесените разходи и 

получените приходи при изпълнение на Задължението за обществени услуги, като се 

вземат предвид приходите генерирани от тази дейност, очакваната разумна печалба и 

стимул за ефикасност, изчислени съгласно Наредба приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г. 

Нова линия: Линия, с нов маршрут и експлоатационни параметри, която не е 

съществувала до момента в транспортната схема на Общината и влязла в експлоатация 

с решение на Общинския съвет. 

Обществен пътнически превоз или ОПП: означава услуги за превоз на пътници от 

общ икономически интерес, представени на общността регулярно, на 

недискриминационна основа и при условията и сроковете на Договора. 

Община: Община Град Добрич. 

Общински съвет: Общински съвет Град Добрич, орган на местното самоуправление на 

територията на Общината. 

Общо правило: означава мярка, която се прилага без дискриминация към всички 

обществени услуги за пътнически превоз от един и същи вид в даден географски район, 

за който отговаря компетентен орган. 

Оператор на обществени услуги: означава което и да е обществено или частно 

предприятие или група от такива предприятия, които извършват обществени услуги за 

пътнически превоз, или който и да е обществен орган, който предоставя обществени 

услуги за пътнически превоз. 

Показатели за качество: показатели за качество на ОПП, дефинирани на три нива на 

детайлност: ключови показатели за качество, показатели второ ниво и показатели трето 

ниво, според разпоредбите на Приложение № 9. Показатели за качество на ОПП. 

ППЗДвП: Правилник по прилагането на Закона за движение по пътищата, обнародван 

на 22 март 1996, Държавен вестник 25/1996, със съответните изменения. 

Превозни документи: са всички редовни превозни документи за превоз на пътници на 

територията на град Добрич. 

Приложение: всяко едно приложение поотделно и всички приложения към този 

Договор. 

Разумна печалба: степен на възвращаемост на капитала, която отчита риска или липсата 

на риск, на който е изложен Превозвача, впоследствие намесата на обществения орган.  

Регламент (ЕО) 1370/2007: Регламент (ЕО) N9 1370/2007 на Европейския парламент и 

на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически 

превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИ0) М 

1191/1969 и (ЕИ0) 1107/1970 на Съвета. 

Регламент на Съвета 1083/2006: Регламент на Съвета N2 1083/2006 от 11 юли 2006г. 

относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд и кохезионния фонд и за отмяна на Регламент jf9 

1260/1999 г. 

Редовен курс: курс, който е извършен редовно или се счита за редовен при условията 

на член 3.2 от Приложение № 5. Методика за отчитане и окачествяване на 

транспортната задача. 

Референтен план: документ, в който детайлно се описва Транспортната задача на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка календарна година, включващ планирана годишна 

транспортна задача, в това число планираната транспортна задача по месеци километър 

пробег; подробно описание на обслужваните линии, номер и име на спирките по 



 

 

линията; за всяка една линия интервалът на движение по часове през денонощието и по 

дни в седмицата ( делнични дни, почивни дни, официални празници). 

Санкция: санкции, наложени на Оператора за неизпълнение на договорни задължения, 

определени по вид, основание и размер в Приложение № 6. Санкции. 

Страна: всяка една от страните по Договора. 

Субсидия за превоз: Публични средства, предоставени от централния бюджет чрез 

Община Град Добрич, както и публични средства от общинския бюджет, предоставени 

за субсидиране на градски пътнически транспорт по утвърдена транспортна схема, във 

връзка с изпълнението на ЗОУ. 

Съществено неизпълнение: наличие на поне една от следните хипотези: (i) 

неизпълнение на Транспортната задача с повече от 30 % (тридесет процента) по вина 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на една календарна година, или (ii) повече от 50% 

(петдесет процента) нарушения на показателите за качество по отношение на сигурност 

и безопасност от направените/ извършените годишни проверки, или (iii) повече от 2 

(два) отказа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предостави информация на Общината в случаите, 

когато такова задължение е предвидено в Договора. 

Тарифа: цените на Превозните документи, прилагани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

изпълнение на ОПП. 

Транспортната задача: маршрутен пробег в километри, възложен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за определен период от време и/или Линии, и детайлизиран по Маршрутни разписания 

и Линии в Експлоатационните планове. 

Целеви показатели или ЦП: стойности на Показателите за качество, които са 

максимално удовлетворителни за Общината с оглед задоволяване на интереса на 

пътниците от обществения градски транспорт, чиито стойности са определени в 

Приложение № 9. Показатели за качество на ОПП 

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.2.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

обществен превоз на пътници (ОПП) от утвърдената Общинска транспортна схема в 

част — градски линии. 

(2) Номерата и наименованието на линиите, спирките по маршрута, обемът на 

транспортната задача (километри годишно), времето на тръгване от началните 

пунктове в двете посоки на движение са подробно разписани в Приложение №10 

Действащи линии и маршрутни разписания, което е неразделна част от настоящия 

договор. 

(З) Информацията в Приложение №10 Действащи линии и маршрутни разписания 

може да се изменя само в предвидените в договора случаи, след което измененото 

приложение става неразделна част от настоящия договор 

РАЗДЕЛ III. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.3. Договорът влиза в сила от датата на която е подписан от Страните и е със срок на 

действие 120 (сто и двадесет) месеца, считано от датата на сключването му. 

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

РАЗВИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ПОДДРЪЖКА НА 

ИНФРАСТРУКТУРАТА 

Чл.4. (1) Общината поддържа, изгражда и реконструира инфраструктурата на градския 

транспорт — улична мрежа, маркировка, осветление, светофарно регулирани 

кръстовища. 



 

 

(2) Общината осигурява и поддържа следните елементи на инфраструктурата, 

която е свързана с обществения транспорт, и доколкото тя е нейна собственост: 

информационни табла, включително ЕИТ, спиркознаци, спирконавеси. 

(З) Общината осигурява условия за безопасно, безаварийно и регулярно движение 

на превозните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като организира поддържането на пътните 

трасета на територията на Община Добрич в нормално състояние за извършване на 

експлоатационния процес, включително чрез търсене на ефективно съдействие на КАТ 

за съблюдаване приоритетното движение на обществения градски транспорт. 

(4) За изпълнение на ОПП от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Общината се задължава да 

осигури средства при условията на Договора. 

(5) Определя и променя транспортната задача при условията Договора: 

ТАРИФНА ПОЛИТИКА 

Чл.5. (1) За изпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение на превоза 

на пътници от определени социални групи безплатно или на намалени цени, в 

съответствие с политиката на Република България, приложимите нормативни 

изисквания и документи, и решенията на Общинския съвет, Общината предоставя на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. компенсация по реда на Наредба за условията и реда за предоставяне на 

средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за 

обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в 

нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени 

пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни 

документи за извършване на превозите, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г., както и по 

предвидените от общински средства за съответната година; 

2. Субсидия на превоза със средства на централния бюджет в рамките на 

Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г., както и със средства от общинския 

бюджет, предоставени с Решение на Общински съвет град Добрич; 

(2) Компенсацията, предоставяна по реда на Наредбата, приета с ПМС 163 от 

29.06.2015 г.: 

1. се определя съобразно броя на реализираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продажби на 

Превозни документи, за всеки Превозен документ, подлежащ на компенсиране. 

Реализирани продажби на превозни документи за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са приходите от 

продажба на билети и карти, издавани от водача или определени от превозвача лица. 

          2. се предоставя от Общината въз основа на изготвената справка за Превозните 

документи, подлежащи на компенсиране, съдържащи броя на издадените Превозни 

документи и дължимата сума 

3. се предоставя в рамките на утвърдения за Общината лимит съгласно Наредбата, 

приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г. и предвидените в общинския бюджет средства за 

съответната година. 

(3) Субсидията, предоставена по реда на Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г. 

и с решение на Общински съвет град Добрич: 

1. се предоставя от централния бюджет в рамките на утвърдения за общината 

лимит по Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г. 

2. се предоставя в рамките на предвидените от общинския бюджет средства за 

съответната година. 

(4) компенсациите и субсидиите по този член се предоставят след изготвяне на 

опис-справката по този член и при постъпване на средствата от централния бюджет в 

рамките на утвърдения за Общината лимит и предвидените от общинския бюджет 



 

 

средства срещу надлежно издаден данъчен документ — фактура. Във фактурата се 

начислява дължимия ДДС; 

(5) Комисионните разходи, /в случай, че е приложимо/ изплатени от общината 

на другите разпространители на превозни документи са до размер 3% ( три процента) 

от събраните суми от тях, но не по-повече от 1 000 лв. (хиляда лева) с ДДС, се 

възстановяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно, срещу издадена фактура от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ТРАНСПОРТНО ПЛАНИРАНЕ. ПРОМЕНИ НА МАРШРУТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ 

Чл.6. (1) Общината осъществява единно планиране на експлоатационната дейност на 

територията на Общината на база на одобрената от Общинския съвет общинска 

транспортна схема, което включва оптимизиране на маршрутите, Линиите, 

Маршрутните разписания. 

(2) При необходимост Маршрутните разписания могат да бъдат променяни от 

Общината или по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който изготвя мотивирано предложение 

до Общината. 

(3) След утвърждаване от страна на Общински съвет град Добрич, променените 

Маршрутни разписания стават неразделна част от Договора. 

(4) Разкриването на Нови линии и реда за утвърждаването им се извършва по 

Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на 

Министерство на транспорта и съобщенията. 

(5) При промяна на утвърдената Транспортна задача ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

привежда Експлоатационните планове в съответствие с променените Маршрутни 

разписания и/или разкрити Нови линии и ги предоставя за съгласуване на Общината. 

ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ 

Чл.7. (1) Приходите от продажба на Превозни документи, реализирани от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ остават при него и са част от собствените приходи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За тези приходи от продажби ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава данъчен 

документ; 

(2) За извършения ОПП Общината заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Компенсация за 

обществена услуга по реда и при условията на Договора; 

(З) Средствата се превеждат по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 

3-работни дни от деня на предоставяне на данъчен документ за извършен обществен 

транспорт, от който са приспаднати приходите от продажби на превозни документи по 

ал. 1 ; 

 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.8. (1) Чрез своя уебсайт Общината осигурява обществено достъпна информация за 

изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение на Транспортната задача 

и спазването на Показателите за качество. 

(2) Общината осигурява информационно обслужване на пътниците посредством 

поставяне на информация за Линиите и Маршрутните разписания по спирките на 

обществения градски транспорт, поддържане на специализиран софтуер за актуална 

информация в интернет, по телефона и други начини. 



 

 

(З) Общината се задължава да оборудва всяка спирка с табло с информация за 

разписанието на Линията, доколкото Общината не е оборудвала съответната спирка с 

ЕИТ. 

АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ И СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ПЪТНИЦИТЕ 

Чл.9. (1) Общината провежда периодични проучвания с цел установяване на степента 

на удовлетвореност на населението от предоставените транспортни услуги и 

адаптирането им към конкретните потребности на пътниците. 

(2) Въз основа на резултатите от проучванията, Общината дава задължителни указания 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подобряване качеството на ОПП. 

ОТГОВОРНОСТ НА ОБЩИНАТА КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА 

Чл.10. Общината не носи отговорност за щети към трети лица, произлезли в резултат от 

изпълнение/неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. 

РАЗДЕЛ V ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

Чл.11. (1) Обществени поръчки за услуги, пряко възложени на вътрешен оператор, 

могат да бъдат възложени на подизпълнител/и при условия идентични на настоящия 

договор и приложенията към него, съгласно приложимите законови разпоредби.   

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да определи дял от обществената поръчка, който да се 

изпълни от подизпълнител/и, като определя минималния и максималния процент от 

изпълнението на превозните услуги, но не повече от 30 на сто (според изминатите 

километри). 

(3)  Подизпълнителя/ите нямат право да превъзлагат дейностите, които са включени в 

предмета на договора за подизпълнение. 

 

РАЗДЕЛ VI: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.12. (1) С предоставянето на Обществен пътнически превоз Изпълнителят поема 

Задължение за обществена услуга при условия както следва: 

1. да прилага Тарифата, изготвена по реда на договора, включително да се 

превозват определени категории пътници (социални групи) на преференциални цени в 

съответствие с политиката на Република България, приложимите нормативни 

изисквания и документи, и решенията на Общинския съвет. 

2. да превозва всички пътници с редовни Превозни документи без да прилага 

индивидуални и/или дискриминационни условия. 

3. да изпълнява Обществен пътнически превоз в съответствие със залегналите 

в Експлоатационния план и Маршрутните разписания изисквания за регулярност, 

точност и капацитет. 

4. да изпълнява Обществен пътнически превоз с определеното изискуемо 

ниво на качество, съобразно дефинираните в Приложение №9. Показатели за качество 

на услугата ОПП.  

5. да изпълнява Обществен пътнически превоз с технически изправни 

превозни средства, отговарящи на техническите изисквания, залегнали в Приложение 

№З. Технически ИЗИСКВАНИЯ към превозните средства. 

6. да съблюдава всички правила и стандарти за безопасност и сигурност; 

7. да експлоатира и поддържа за своя сметка оборудването в превозните 

средства от Системата за контрол и управление на обществения транспорт. 



 

 

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва обществен пътнически превоз в съответствие със 

Задължението за обществени услуги, като в замяна получава: 

1. Компенсация за извършена обществена услуга по реда на този 

Договор. 

2. Права за издаване, продажба на документи и събиране на приходите 

от тяхната продажба, описани в Приложение № 10. Действащи линии и маршрутни 

разписания.  

     3.             Права върху осъществяването на обществен превоз на пътници по 

определени маршрути, което изключва възможността други транспортни 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ, извън избраните Подизпълнител/и да предоставят услуги по 

маршрути на автобусни линии, описани в Приложение № 10. Действащи линии и 

маршрутни разписания. 

(3) на компенсиране подлежат само дейностите на Изпълнителя, свързани с 

изпълнение на възложеното задължение за Обществен пътнически превоз в 

съответствие със Задължението за обществени услуги. Дейности на Изпълнителя, 

включително организирането на атракционни пътувания, услуги, които се поддържат 

главно поради историческия интерес към тях или туристическото им значение, 

попадащи извън този обхват, не подлежат на компенсиране по този Договор. 

(4) Превозни документи, които представляват ценни книжа следва да бъдат 

издавани в съответствие с приложимото законодателство. 

(5) Приходите от реализираните в превозните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

или в обособени пунктове за продажба превозни документи, продадени от Община град 

Добрич се предоставят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва обществен превоз на пътници срещу надлежно 

валидиран Превозен документ. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури постоянна наличност и 

продажба на билети в превозните средства. 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира непрекъсната продажба на 

превозни документи в транспортните средства в съответствие с приложимото 

законодателство. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да регистрира и отчита извършваните от 

водачите на превозните средства продажби на билети в съответствие със Закона за 

автомобилните превози и съответните подзаконовите нормативни актове, освен в 

предвидените в закона случаи. 

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури и поддържа информация за 

цените на продаваните Превозни документи в превозното средство, на другите места за 

продажба и на уебсайта си. 

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ докладва ежемесечно за броя на превозените пътници 

(при техническо обезпечение) и продадените Превозни документи. 

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7 

/седем/ дневен срок от датата на изготвяне на Годишния финансов отчет, но не по-

късно от 15 март на годината, следваща отчетната финансова година, доказателство, че 

повече от 70 на сто от дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е формирана от изпълнение на 

дейности, възложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да участва в процедури за предоставяне на 

услуги за Обществен превоз на пътници извън територията на Община Град Добрич. 

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява дейността си за обществен 

превоз на пътници в рамките на територията на Община Град Добрич. 

 



 

 

ТАРИФА 

 

Чл.1З. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по всяко време да прилага цените на 

Превозните документи съгласно одобрената Тарифа. Действащата Тарифа към момента 

на сключване на Договора е детайлизирана в Приложение №11 Действаща тарифа. 

Всяка промяна в Тарифата се отразява и посредством промяна на Приложение № 11 

Действаща тарифа. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ОБЩИНАТА за всяка промяна на 

превозната цена, като предоставя първоначална калкулация за образуване на цената на 

билета и последващите с основанието за наложената промяна. 

АКТИВИ. ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа и управлява с грижата на 

добрия търговец активите, с които се изпълнява ОПП. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да окаже пълно съдействие при експлоатация на 

Интелигентни транспортни системи (ИТС) по искане и указания на Общината, 

доколкото имат отношение към дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(З) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва, поддържа и пази ИТС, без да извършва 

демонтаж, предоставени от Общината, за срока на действие на договора и само за 

изпълнение на задълженията по този Договор. Промяна се извършва на база двустранен 

подписан от страните констативен протокол за замяна; 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва за рекламна цел предоставените 

по ал.2 ИТС. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа система за деловодство, 

архивиране и съхраняване на документите, свързани предоставените по ал.2 ИТС, в 

съответствие с указанията на Общината. 

(6) При проверки във връзка с изпълнението на задълженията по този член 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и 

да осигурява на Общината или посочен му от нея контролен орган: достъп до 

помещения, преглед на документи. 

РАЗДЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ 

Чл.15. (1) За дейността по изпълнение на ОПП, възложен по силата на този Договор, 

както и за всяка от дейностите, извън обхвата на ОПП, възложен по силата на този 

Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води аналитична счетоводна отчетност. 

(2) Водената аналитична счетоводна отчетност отговаря на следните изисквания: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа отделни аналитични счетоводни сметки за 

всяка една от дейностите, които извършва, за всеки дял на активите и за постоянните 

разходи, съответстващи на всяка от дейностите. 

2. Делът на активите и постоянните разходи, съответстващи на всяка дейност, 

се определят като общата стойност на активите и постоянните разходи се умножи по 

съотношението между нетните приходи от продажби от съответната дейност и всички 

нетни приходи от продажби за всички дейности, представени в Отчета за приходите и 

разходите или Отчета за всеобхватния доход. 

З. Всички променливи разходи, частта от постоянните разходи и маржът на печалбата, 

свързани с всяка друга дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не се включват към дейността по 

предоставяне на ОПП, възложен по силата на този Договор. 

4. Разходите за дейността по изпълнение на ОПП, възложен по силата на този 

Договор, се балансират с приходите от тази дейност и плащанията на публичните 

органи като не се допуска прехвърляне на приходи от една дейност към друга. 



 

 

5. Към момента на сключване на Договора признатите разходи за дейността 

по предоставяне на ОПП, възложен по силата на Договора, включват: 

5.1.Променливите разходи за материали и суровини на превозните средства, 

използвани за ОПП възложен по силата на Договора, както следва: 

а. Разходи за електроенергия; 

       б. Разходи за суровини; 

в. Разходи за горива и смазочни материали; 

г. Материали, включително резервни части, канцеларски материали и 

консумативи, които не подлежат на капитализиране; 

д. Разходи за персонал, включително заплати и осигуровки. 

             5.2.Постоянните разходи за: 

а. Външни услуги за застраховки, комунални услуги и текущи ремонти на 

активи, използвани за изпълнение на ОПП, възложен по силата на Договора, които не 

подлежат на капитализиране; 

б. Разходи за амортизация на активите, използвани за предоставянето на 

ОПП, възложен по силата на Договора; 

в. Други оперативни разходи, както следва - разходи за командировки и 

униформено облекло; 

       6.Към разходите за дейността по предоставяне на ОПП, възложен по силата на 

Договора, не се включват следните разходи: 

а. Разходи за обезценки, провизии, глоби, неустойки или брак, извънредни 

възнаграждения по договори за управление, извън основното възнаграждение на 

управленския персонал, възникнали в резултат на неефективното управление на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

     7.Разходите за дейността по изпълнение на ОПП, възложен по силата на Договора, 

се балансират с приходите от тази дейност и плащанията на публичните органи. 

Приходите от дейността по изпълнение на ОПП, възложен по силата на Договора 

включват: 

а. Приходи от реализираните продажби на Превозни документи. 

Реализирани продажби на превозни документи за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са приходите от 

продажба на билети, издавани от водача или определени от превозвача лица в 

превозните средства, както и приходите от превозни документи, издавани, зареждани и 

продавани от Община град Добрич; 

                  б. Компенсация за тарифни задължения, предоставяна по реда на 

Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г.  

в. Субсидия за превоз, предоставяна по реда на Наредбата, приета с ПМС 

163 от 29.06.2015 г., както и с решение на Общински съвет Добрич; 

г. Други приходи, възникнали във връзка с дейността по изпълнение на 

ОПП, в това число приходи от реклама, наеми, продажба на материали и активи, 

Стимули, при условие, че има получени такива. 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПЛАНОВЕ 

Чл.16. (1) Въз основа на възложената Транспортна задача ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да изготви Експлоатационни планове. Експлоатационните планове се 

актуализират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно и се предоставят на Общината за 

съгласуване. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва превози по Маршрутните разписания и 

съгласно съгласуваните Експлоатационни планове. 

(З) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва превозите по Маршрутните 

разписания с превозни средства със структура, определена в Експлоатационните 

планове. 



 

 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

Чл.17. (1) Специфичните технически изисквания към превозните средства на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са посочени в Приложение№ З. Технически изисквания към 

превозните средства. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва ОПП с превозни средства, които са: 

1. технически изправни съгласно изискванията на Договора, законите и 

подзаконови нормативни актове, и притежаващи съответните документи, 

удостоверяващи техническата им изправност, издадени от оправомощени лица. 

2. окомплектовани с утвърдени по размер, брой и дизайн маршрутни табели и 

необходимата за пътниците информация, включително при временна организация на 

движение, съгласно изискванията на Общината. 

3. с изправно оборудване на АСКУП 

4. с изправни системи за отопление или охлаждане в съответствие с 

климатичните условия и сезона. 

5. Управлявани от правоспособни водачи, притежаващи свидетелства за 

управление, валидни за категорията на превозните средства, които управляват. 

 

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ 

ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗ 

Чл.18. (1) Дейността по организацията и оперативното управление на превозния процес 

се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва стриктно 

оперативните разпореждания на всички контролни органи и Общината и/или лица, 

определени от Общината. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява оперативното управление на превозния процес по 

възложените му Маршрутни линии. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури технологичен резерв от технически 

изправни превозни средства и персонал за безаварийна експлоатация, с които при 

необходимост да се осигури регулярното изпълнение на възложената му Транспортна 

задача за деня. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и извършва проверките на 

техническото състояние на превозните средства преди излизането им от Депото. Преди 

излизане от Депото, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съставя документи, 

удостоверяващи техническата изправност на превозните средства. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва предпътен медицински 

преглед на водачите превозните средства преди излизане от Депото, в това число 

проверки на водачите за употреба на алкохол и други упойващи вещества, за добро 

физическо и психическо състояние. 

(6) Водачите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да спазват Вътрешните процедури на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да допуска излизането от Депо за 

изпълнение на Обществения пътнически превоз на превозно средство, което не 

отговаря на техническите изисквания по този Договор. 

(8) Общината има право да прекрати Курс и да върне превозното средство в 

Депото, ако бъде Констатирано, че: 

   1. превозното средство е технически неизправно и/или, 

   2.са нарушени изискванията за сигурност и безопасност, определени в Договора 

БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ 

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за безопасността на пътниците. 



 

 

         (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички мерки, с цел 

предотвратяване на произшествия и инциденти, включително но не само чрез: 

1. поддържане на постоянно и с необходимия интензитет осветление в 

превозните средства. 

2. поставяне на видно място в превозните средства на информация за начина 

за получаване на помощ при необходимост, в това число контактни точки (телефон или 

друго средство). 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява сигурността на пътниците и 

безопасността на пътуването им като: 

1. извършва всички необходими предпътни прегледи на превозните средства 

и водачите съобразно нормативните изискванията на действащото законодателство. 

2. осигурява и гарантира недопускане на външни лица в кабината на водача. 

3.  осигурява спиране на превозните средства само в района на спирката, 

неотваряне на вратите на превозното средство на несигнализирани места, освен след 

оторизация, движение без отворени врати, обезопасяване на превозното средство в 

спряло състояние. 

4. поддържа в изправност всички средства за безопасност, включително но не 

само седалки, дръжки на седалките, парапети, перила, холдери и др. 

5. осигурява и гарантира спазването от водачите на превозните средства, на 

разпоредбите от ЗДвП и подзаконовите нормативни актове. 

6. се задължава да предприема регулярно мерки за усъвършенстване на 

квалификацията на водачите. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по всяко време съблюдава всички местни и национални 

разпоредби и стандарти за здраве и безопасност, касаещи обществения транспорт на 

пътници. 

(5) Този Договор по никакъв начин не ограничава или не изменя задълженията 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по въпросите на безопасността при изпълнение на задълженията 

му. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извършва дейността си при надлежно съблюдаване на 

обществената безопасност, включително безопасността на пътниците, персонала и 

всички останали граждани, като прилага всички приложими закони и стандарти. 

КАЧЕСТВО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗ 

Чл.20. Страните се задължават да спазват изискванията и принципите за целеполагане и 

за измерване качеството на услугите, определени в европейския стандарт EN 13816. 

ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗ 

Чл.21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва Обществения пътнически превоз 

с изискуемото качество съгласно Договора. Качеството на изпълнението на 

задълженията се измерва чрез Показатели за качество по реда, определен в Приложение 

№ 9 Показатели за качество. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подготвя и въвежда в действие Вътрешни процедури в срок до 30 

(тридесет) дни след подписване на Договора, които следва да бъдат предоставени на 

Община Град Добрич в 3 (три) дневен срок от изготвянето им. Вътрешните процедури 

са: 

1 .Процедура за разглеждане на жалби, запитвания и предложения. 

 2. Инструкции за поведение на шофьорите на превозните средства. 

3. Инструкция за защита и предприемане на мерки срещу криминални действия или 

съмнения за такива. 

4. Аварийни процедури и планове. 



 

 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

Чл.22. (1) Общината извършва мониторинг и контрол на изпълнението от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Показателите за качество. Общината проверява по всяко време 

превозните средства и/или помещения, използвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нуждите на 

този Договор, както и документи и записи за предоставените ОПП. 

(2) Общината има право да извършва контрол върху качеството на принципа на 

случайната извадка. 

(З)При неспазване на критериите за качество Общината има право да намали 

компенсациите във. връзка с Приложение №6. Санкции от настоящия Договор. 

Обобщеното отчитане чрез съдържащите се в Приложение№ 6. Санкции и Приложение 

№ 9. Показатели за качество таблици не е пречка Общината да наложи неустойка за 

неизпълнение на качеството и безопасността на превозите, ако бъде установено такова 

нарушение. 

 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ХИГИЕНАТА В ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа хигиената и чистотата на 

превозните средства, както следва: 

1. Всяко превозно средство следва да се почиства отвътре ежедневно и се 

измива отвън веднъж седмично. 

2. За всяко превозно средство следва да се полага ежедневно следният 

минимум от грижи: премахване на боклуци и отстраняване на видими замърсявания. 

З. Веднъж месечно всяко превозно средство да преминава през основно почистване, 

което включва почистване с прахосмукачка на всички платнени повърхности, 

прилагане на почистващи препарати към всички останали вътрешни повърхности, 

включително на прозорците и премахване на графити и петна. 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл.24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на Общината или посочено от нея трето лице 

най-малко следната оперативна информация: 

1. информация за изпълнението на Експлоатационния план по оперативни 

данни, съгласно утвърдена справка в Приложение № 1. Протоколи. 

2. незабавна информация (по телефон) за транспортни произшествия и 

последиците от тях, в рамките на не повече от 30 (тридесет) минути след възникването 

им, както и взема решения за отстраняването им; при произшествие, касаещо повече 

транспортни ИЗПЪЛНИТЕЛИ, задължително съгласува действията си с Общината или 

посочено от нея трето лице с оглед координиране на общи действия. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оказва пълно съдействие на Общината или посочено от нея трето 

лице при извършването на контрол по: 

1. вида на продаваните в превозните средства Превозни документи и 

таксуването на пътниците; 

2. изпълнението на Показателите за качество; 

3. изпълнението на другите задължения по Договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на Общината и/или 

посочено от нея трето лице да предостави данни и документи от проверките от 

компетентните контролни органи. Общината има право да извършва контрол за 

изпълнение на изискванията по този член по всяко време на действие на Договора. 



 

 

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл.25.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да публикува на своя интернет сайт информация за 

Линиите, Маршрутните разписания, промени в Маршрутни разписания, пунктове за 

продажба на Превозни документи, цени на различните видове Превозни документи. 

Информацията на интернет сайта трябва да се поддържа актуална; 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да обозначи с указателни стикери мястото на качване на 

пътниците в превозното средство, където е монтиран Валидаторът/касовият апарат. 

 

ОТГОВОРИ НА СИГНАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ НА ПЪТНИЦИ 

Чл.26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява възможност за подаване на сигнали, 

предложения и жалби на пътници през деловодство или чрез своя интернет сайт. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разработва вътрешна процедура за разглеждане на жалби, 

запитвания и предложения. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води специален 

регистър на сигнали, предложения и жалби на пътници, постъпили в ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и решения/отговори по тях. 

(З) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отговаря на всеки сигнал и/или жалба в срок от 

30 (тридесет) дни от постъпването им, като при необходимост уведомява Общината. 

РЕКЛАМА 

Чл.27. С изключение на случаите по чл. 14, ал. 4 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 

право да използва превозните средства за рекламни цели, при спазване на действащата 

нормативна уредба, правилата и изискванията на Общината и/или Общинския съвет и 

след получаване на необходимите разрешения за това. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 

да извършва контрол върху монтирането и експлоатацията на рекламни табели, външни 

рекламни пана, и други подобни реклами, включително в случаите, когато се 

извършват и/или ползват от трети лица. 

РАЗДЕЛVII. ТРАНСПОРТНО ПЛАНИРАНЕ 

Чл. 28. (1) Транспортната задача за следващата календарна година се определя 

ежегодно преди започване на съответната календарна година по реда на този член. 

Ежегодно до 15 октомври Общината определя обхвата на ОПП, заедно с Линиите, 

които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обслужва, и му предоставя Референтен план за следващата 

година. Референтният план следва да включва: 

1. Планирана Годишна транспортна задача, в това число планираната 

Транспортна задача по месеци километър пробег. 

2. Подробно описание на обслужваните Линии. 

            3. Номер и име на спирките по Линията. 

      4.За всяка една Линия: интервалът на движение по часове през денонощието и по дни 

в седмицата (делнични дни, почивни дни, официални празници). 

(2) Планираната Годишна транспортна задача в Референтния план за следващата 

календарна година може да се различава от планираната Годишна транспортна задача 

за текущата година с не повече от 10% (десет) процента 

РАЗДЕЛ VIII. ОТЧЕТНОСТ 

ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ 

Чл.29. (1) IЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на Общината протоколи и отчети 

съгласно Приложения №1 и №2, неразделна част от настоящия Договор. 



 

 

(2) При осъществяване на други дейности, извън дейността по предоставяне на 

компенсирани превозни услуги, операторът води аналитична счетоводна отчетност за 

всеки отделен вид дейност, съгласно чл. 15 от този Договор. 

(З) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя всяка информация, отнасяща се до 

него и/или до дейността му, която по свободна преценка на Общината е необходима за 

правомерното осъществяване на дейността, предмет на Договора. 

 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 

ОТЧЕТНОСТ 

Чл.30. (1) Всяка Страна се задължава чрез свои упълномощени представители да 

подготвя, попълва и подписва съответните справки и протоколи. 

(2) Общината и/или определено от нея трето лице могат да изискват достъп до цялата 

налична при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация и данни. Общината има право да изисква от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителна аналитична и/или друга информация, въз основа на 

която са изготвени Отчетите. 

(З) Страните ще актуализират системата за отчетност при промени в нормативната 

уредба. 

РАЗДЕЛ IX. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНА 

ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА 

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНА ОБЩЕСТВЕНА 

УСЛУГА 

Чл.31. (1) Средствата за извършена обществена услуга се предоставят при условията на 

този Договор и в съответствие с Регламент (ЕО)  №1370/2007. 

(2) Компенсацията за обществена услуга по смисъла на Регламент (ЕО)  

1370/2007г. обхваща компенсация за тарифни задължения по Наредбата, приета с ПМС 

163 от 29.06.2015 г, компенсация чрез средства от общинския бюджет, субсидия за 

превоз по Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015 г. и субсидия чрез средства от 

общинския бюджет след решение на Общинския съвет. 

(3) При необходимост от компенсиране на загубите, реализирани при изпълнение на 

ЗОУ, при икономически неизгодни условия, Общината предоставя (изплаща и 

разпределя) средства за извършената обществена услуга като Субсидия за превоз, 

която представлява средства от: 

1. централния бюджет по реда на Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.06.2015  

2. общинския бюджет след решение на Общинския съвет. 

(4) С оглед определяне на размера на Субсидията по ал.3, т. 1 в срок до 25 (двадесет и 

пето) число на всеки месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на Общината месечен отчет за 

дейността по изпълнение на ОПП за предходния календарен месец, който съдържа: 

1. Финансово-икономическият отчет по Договора; 

2. Броят на реално изминати километри Маршрутен пробег при предоставяне 

на ОПП; 

      3. Брой извършени и неизвършени курсове, съгласно Приложение№1 Протоколи и 

дефинирани в Приложение №5. Методика за отчитане и окачествяване на 

транспортната задача; 

(5) Общината предоставя Субсидията по ал.3 след приемане на месечния отчет 

за дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до признатия за съответния период размер. 

(6) Общината предоставя Субсидията по ал.3 по реда на Наредбата, приета с 

ПМС 163 от 29.06.201. 



 

 

(7) Субсидията се изплаща срещу надлежно издадени данъчни и счетоводни 

документи, съобразени със законовия ред за документиране. 

КОНТРОЛ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНА ОБЩЕСТВЕНА 

УСЛУГА 

Чл.32. (1) Компенсацията за обществена услуга не може да надвишава Нетния финансов 

ефект, който се изчислява по следната формула: 

 

Нетен финансов ефект = Разходи — Приходи + Разумна печалба където: 

1. Разходи са променливите и постоянните разходи на Изпълнителя. 

2. Приходи е сборът на всички положителни финансови резултати, получени 

от Оператора във връзка с изпълнение на ОПП, включително: 

а) Приходи от реализираните продажби на Превозни документи. Реализирани 

продажби на превозни документи за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са приходите от продажба на 

билети и карти, издавани от водача или определени от превозвача лица в превозните 

средства и обособени места, както и разпределените между Операторите приходи от 

превозни документи издавани, зареждани и продавани от Подизпълнител/и. 

б) Компенсации за тарифни задължения. 

в) Други приходи, възникнали във връзка с дейността по изпълнение на ОПП, в това 

число приходи от реклама, наеми, продажба на материали и активи. 

       г) Разумна печалба е стойност в размер от 5% от сумата на разходите по т. 1. 

(2) Нетният финансов ефект се изчислява съгласно ал.1 всеки месец, с натрупване в 

рамките на 1 календарна година. 

(3) В случай, че предоставените за годината средства като компенсацията за 

обществена услуга надвишат размера на Нетния финансов ефект, позволяващ разумна 

печалба от 5% (пет) процента съгласно ал. 1, разликата се възстановява в срок до 30 

януари на следващата година. 

(4) В случай, че след представяне на отчета по чл. 31, ал.4, т. 1 се установи 

разлика в размера на дължимата за съответния месец компенсация за обществена 

услуга, то разликата между дължимата и изплатената компенсация за обществена 

услуга се възстановява в срок до 20 (двадесет) дни от представяне на отчета по чл. 31, 

ал.4, т. 1 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Общината, която се задължава да върне средствата 

според източника на финансиране. 

(5) В случай на прекратяване на договора и при установена разлика в размера 

на дължимата за съответния период компенсация за обществена услуга, то разликата 

между дължимата и изплатената компенсация за обществена услуга се възстановява в 

срок до 20 (двадесет) дни от представяне на отчета от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Общината за 

съответния период, която се задължава да върне средствата според източника на 

финансиране. 

(6) По всяко време Общината и/или трето посочено от нея лице има право да 

изисква (достъп до) допълнителна финансова информация или всякаква друга 

информация (включително договори за доставка, щатни разписания, нормативи и др.), 

касаеща отчетите, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ Х.КОНТРОЛ И ОДИТ 

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ЗАДАЧА 

Чл.33. Контролът по изпълнението на Транспортната задача се извършва от 

Възложителя или от определено от нея лице посредством данните получени от Система 

за контрол на превоза. 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ЗАДАЧА 

Чл.34. (1) Върху изпълнението на Транспортната задача се упражнява надзор и 

наблюдение и се изготвят отчети в съответствие с Приложение № 1. Протоколи. 

(2) Отчетите се изготвят въз основа на индикаторите за изпълнение на Транспортната 

задача в съответствие с Приложение № 5. Методика за отчитане и окачествяване на 

транспортната задача. 

(3) Формата, реда и сроковете за изготвяне на Справките по настоящия член и формата 

на отчетите са посочени в Приложение № 1. Протоколи. 

(4) Отчетите се представят от Изпълнителя на Общината в следните срокове: 

1. Месечните отчети и справки се представят до 15 число на месеца, следващ 

месеца, за който се отнасят; 

2. Седмичните справки се представят до 4 дни след края на седмицата, за 

която се отнасят. 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ 

Чл.35 (1) Контролът върху предоставените компенсации за обществена услуга се 

извършва по реда, предвиден в член 33 от Договора. 

(2) Общината се задължава да проверява всички данни, които са от съществено 

значение за изчисляване размера на компенсацията за обществена услуга, доколкото се 

отнасят до съдържанието на този Договор, съответно да изисква те да бъдат 

потвърдени от одитора, който проверява годишните отчети на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За 

изпълнение на това задължение Общината упълномощава длъжностни лица. 

КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО 

Чл.36.(1) Показателите за качество се измерват по начин, регламентиран в Приложение 

№ 9. Показатели за качество чрез: 

1. Контрольорите на Общината или определено от нея трето лице. 

2. Отчетни документи. 

 3.      Чрез клиент „под прикритие”. 

4.          Чрез използване на записите на Системата за управление на качеството (след 

въвеждането й в действие). 

(2) Въз основата на данните събрани в съответствие с Приложение №9. Показатели за 

качество, Общината или определено от нея трето лице изготвя протоколи за 

изпълнението на ОПП, включително и регистрираните нарушения. Горепосочените 

данни служат за изчисляването на стойностите на основните Показатели за качеството 

и за определяне на Санкциите, дължими на/от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Приложение 

№ 6. Санкции. 

(3) Процедурите за изготвяне на справките и техните образци са предвидени в 

Приложение № 9. Показатели за Качество. 



 

 

КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАВЕЖДАНЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ЖАЛБИ И 

ОПЛАКВАНИЯ ОТ ПЪТНИЦИ 

Чл.37. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя периодичен (месечен) отчет 

на Общината или посочено от нея трето лице за постъпилите сигнали, предложения и 

жалби на пътници и отговорите по тях. 

(2) Общината има право да извършва периодични проверки относно редовното водене 

на регистъра на жалбите и отговарянето в срок на пътниците, подали жалби, сигнали и 

предложения. 

 

КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ 

Чл.З8. (1) Общината следи за изпълнението и спазването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на задълженията за сигурност и безопасност, в това число Показателите за качество, 

които касаят сигурността и безопасността на движението. 

(2) Общината има право да монтира система за видео наблюдение в превозните средства 

при спазване на приложимата нормативната уредба. 

КОНТРОЛ НА ПЪТНИЦИ 

Чл.39. Контрольорите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, осъществяват контрол върху пътниците, 

ползващи ОПП на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за наличието на редовен превозен документ. 

ОДИТИРАНЕ 

Чл.40.(1) Общината има право по всяко време да изисква провеждане на външен и/или 

вътрешен одит за целите на проверката на редовното водене на отчетността за 

изпълнение на този Договор. Срокът за представяне на одитния доклад следва да е не 

по-малко от 30 (тридесет) дни за всяко отделно искане за одит, ако не бъде уговорено 

друго. Първият външен одит по този член, относим към определена календарна година 

се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като втория и всеки следващ одит, относим 

към същата календарна година е за сметка на Общината. 

(2) В края на всяка календарна година ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава (по искане на 

Общината и за своя сметка) да предостави одитиран доклад относно: 

1. Разходите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предоставяне на ОПП. 

2. Приходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Продадените Превозни документи и броя на превозените пътници. 

4. Изчисление на Нетния финансов ефект и размерът на получената 

Компенсация за обществена услуга. 

5. контрол върху законовите и други договорни задължения 

(3) Общината следи за изпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи 

както от този Договор, така и от приложимото законодателство регламентиращо 

обществен превоз на пътници. Общината издава писмени предписания за 

отстраняването на всяко констатирано нарушение по изпълнението на Договора, 

независимо от налаганите санкции. 

РАЗДЕЛ ХI. НЕУСТОЙКИ 

Чл.41. (1) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължения по този 

Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки, определени в Приложение №6. 

Санкции. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи заплащане на неустойките, определени в Приложение № 

6. Санкции в срок от 5/пет/ дни от получаване на писмено уведомление за това от 

Общината. 



 

 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети изцяло Общината за всички 

действително претърпени вреди, загуби, искове, задължения и разноски (включително 

правните разходи и разходите за експертни услуги), които Общината е претърпяла в 

резултат на всяко нарушение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети към трети лица, произлезли в резултат 

от изпълнение/неизпълнение на негови задължения по Договора. 

 

РАЗДЕЛ XII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл.42. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и 

да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна 

при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация”). 

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, 

свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на 

Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен 

характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална 

информацията, касаеща стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо 

позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална 

информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 

другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на 

този Договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е 

от Страните; 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 

орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; В случаите по 

точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 

поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и 

наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за 

изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. 

Задълженията свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 

сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Чл.43. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с 

приложимото законодателство. 

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл.44. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. 

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила” има значението на това понятие по 

смисъла на чл.З06, ал.2 от Търговския закон. 

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 

да уведоми писмено другата Страна в срок до З (три) дни от настъпване на 

непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или 



 

 

нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата 

сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и 

очакваното времетраене на неизпълнението. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да 

изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 

сила. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна: 

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на 

непреодолима сила; 

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима 

сила; или 

З. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора. 

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

НИЩОЖНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ 

Чл.45. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 

клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава. 

УВЕДОМЛЕНИЯ 

Чл.46. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 

по куриер, по факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр………………………….. 

Тел:……………………….Факс:……………………….  

e-mail:………………………............................................ 

Лице за контакт:………………………………………... 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр………………………….. 

Тел:……………………….Факс:……………………….  

e-mail:………………………............................................ 

Лице за контакт:………………………………………...  

 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1 . датата на предаването — при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка — при изпращане по пощата; 

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка — при изпращане по 

куриер; 

4. датата на приемането — при изпращане по факс; 

5. датата на получаване — при изпращане по електронна поща. 

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е 

изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе 

средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените 

адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми 

другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При 

неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, 



 

 

ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация 

и на посочените лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно 

организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 

срок до 7 (седем) дни от вписването й в съответния регистър. 

ЕЗИК 

Чл.47. (1) Този Договор се сключва на български език. 

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 

документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, 

отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, 

ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

Чл.48. Този Договор, в т.ч. Приложението към него, както и всички произтичащи, или  

свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно приложимото право. 

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

Чл.49. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 

празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 

се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие — спорът 

ще се отнася за решаване от компетентния български съд. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.50. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока на договора; 

2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 

(седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 

3. при прекратяване на юридическо лице Страна по Договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

4. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията за „вътрешен 

оператор”, предвидени в приложимото право. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма, с двумесечен 

срок на предизвестие за всяка от Страните; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност 

или ликвидация — по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.51. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 

съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на 

писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на 

подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато 



 

 

неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната 

Страна. 

Чл.52. Във всички случаи на прекратяване на Договора,: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 

извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 

плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на услугата, с изключение на такива дейности, каквито 

може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

б) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета 

на Договора. 

Чл. 53. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.  

РАЗДЕЛ XIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Препратките към закони, законови разпоредби или подзаконови нормативни актове 

препращат към съответните текстове, така както са в сила към момента на сключване 

на Договора, като се вземат предвид всички последващи изменения и допълнения. 

РАЗДЕЛ XIV ПРИЛОЖЕНИЯ 

- Създават се следните приложения неразделна част от настоящия договор: 

Приложение № 1. Протоколи 

Приложение №2. Отчети 

Приложение №.3 Технически изисквания към превозните средства 

Приложение №4.Списък на превозните средства 

Приложение №5. Методика за отчитане и окачествяване на транспортната задача 

Приложение №6. Санкции 

Приложение №7. Експлоатационни планове 

Приложение № 8. Индекс за удовлетвореност на клиентите 

Приложение №9. Показатели за качество 

Приложение №10. Действащи линии и маршрутни разписания 

Приложение №11. Действаща тарифа 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ПРОТОКОЛИ 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящото Приложение определя образците на справките и протоколите, 

които се изготвят и подписват от Страните. 

1.2. Използваните дефинирани понятия в това Приложение имат значението и 

смисъла, определен в Договора. 

2. ПРОТОКОЛИ 

2.1. При отчитане на Транспортната задача се изготвят Справки със съдържание 

съгласно образците, приложени към настоящото приложение и представляващи 

неразделна част от него. Периодичността и срока за представяне на всеки един Протокол 

е както следва: 

             2.1.1. Протокол №1 . Месечен отчет Маршрутен пробег и брой превозени 

пътници се изготвя от Оператора ежемесечно до 15-то (петнадесето) число на месеца за 

предходния месец. 

      2.1.2. Протокол №2. Маршрутен пробег се изготвя от Общината ежемесечно до 3-то 

(трето) число на месеца за предходния месец. 

2.1. 3. Протокол №3. Седмична справка за причини, довели до нередовен курс се 

изготвя от Оператора и се изпраща за одобрение от Общината всеки понеделник за 

предходната седмица. 

2.1.4. Протокол №4. Седмична справка за причини, довели до неизвършен 

курс се изготвя от Оператора и се изпраща за одобрение от Общината всеки понеделник за 

предходната седмица. 

2.1.5. Протокол №5. Справка Санкции се изготвя от Общината на 

шестмесечие и се подписва от двете Страни по Договора. 

2.1.6. Протокол №6. Справка за констатации от направени проверки от 

контрольорите на Общината. 

2.2. Всеки Протокол се подписва от съответната страна по Договора съгласно 

приложения образец, като Операторът се задължава чрез свои упълномощени 

представители да подготвя, попълва и подписва съответните Справки. 

2.3. Общината има право да изисква допълнителна информация във връзка с 

изготвяне на Справките. 



 

 

Протокол №1 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ МАРШРУТЕН ПРОБЕГ И БРОЙ ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ ..... (ОБРАЗЕЦ) 
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за маршрутния пробег и брой превозени пътници за месец година 

 

 № 
№ НА 

ЛИНИЯ 

РЕДОВНИ 

КУРСОВЕ 

НЕРЕДОВНИ  

КУРСОВЕ НЕ 

ПО ВИНА 

НЕРЕДОВНИ  

КУРСОВЕ ПО 

ВИНА 

НЕИЗВЪРШЕНИ 

КУРСОВЕ НЕ ПО 

ВИНА 

НЕИЗВЪРШЕНИ 

КУРСОВЕ ПО 

ВИНА 

ОБЩ ИЗМИНАТ 

ПРОБЕГ 

ДОГОВОРИРАН 

ПРОБЕГ 

БРОЙ ПРЕВОЗЕНИ 

пътници 

  
брой  км брой км брой км брой км брой км брой км брой км Билети 

Абонам. 

карти 
Общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     14 15 16 17 18 19 

Сума от 

(З),(5) и 

(7) 

Сума от 

(4),(6) 

и (8) 

                   

                   

                   

                   

ОБЩО                   

Изготвил за оператора: Проверил за общината: 

име: име: 

длъжност: длъжност: 

дата:  

ПРОТОКОЛ №2 

дата: 



 

 

МАРШРУТЕН ПРОБЕГ..... (ОБРАЗЕЦ) 

МАРШРУТЕН ПРОБЕГ 

 за месец година 

 

      № 

РЕДОВНИ 

КУРСОВЕ 

НЕРЕДОВНИ 

КУРСОВЕ 

НЕИЗВЪРШЕНИ 

КУРСОВЕ 
ОБЩ ИЗМИНАТ ПРОБЕГ ДОГОВОРИРАН ПРОБЕГ 

 брой км брой км брой км брой км брой км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сума от (2) и 

(4) 

Сума от (З) и 

(5) 

Линия №           

           

           

           

Общо:           

Изготвил за общината: 

име: 

длъжност: 

 



 

 

ПРОТОКОЛ №3 

СЕДМИЧНА СПРАВКА ЗА ПРИЧИНИ, ДОВЕЛИ ДО НЕРЕДОВЕН КУРС ..... (ОБРАЗЕЦ) 

СЕДМИЧНА СПРАВКА за причини, довели 

до нередовен курс 

Дата Линия Маршрут Час Разписание 
Причина, дефинирана в 

Приложение № 5 

Окачествяване на курса 
Забележка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

Изготвил за оператора: име: 

длъжност: дата: 

Одобрил за общината: име: 

длъжност: дата: 



 

 

ПРОТОКОЛ №4 

СЕДМИЧНА СПРАВКА ЗА ПРИЧИНИ, ДОВЕЛИ ДО НЕИЗВЪРШЕН КУРС ..... 
(ОБРАЗЕЦ) 

СЕДМИЧНА СПРАВКА за причини, довели до 

неизвършен курс 

Дата Линия Маршрут Час Разписание 
Причина, дефинирана в 

Приложение №5 

Окачествяване на курса Брой курсове 
Километри 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

 

Изготвил за оператора: име: 

длъжност: дата: 

Одобрил за общината: име: 

длъжност: дата: 



 

 

ПРОТОКОЛ №5 

СПРАВКА САНКЦИИ ..... (ОБРАЗЕЦ) 

СПРАВКА 

 за наложените санкции на Оператора за периода от до 

 

№ ВИД НАРУШЕНИЕ 

БРОЙ 

КОНСТАТИРАНИ 

НАРУШЕНИЯ 

РАЗМЕР НА 

САНКЦИЯТА ЗА 

ЕДНО НАРУШЕНИЕ В 

ЛЕВА 

ОБЩ РАЗМЕР НА 

САНКЦИЯТА В 

ЛЕВА 

     

     

     

     

     

Изготвил за общината: 

име: 

длъжност: 

дата: 

За оператора: 

име: 

длъжност: 

дата: 



 

 

ПРОТОКОЛ №6 

 СПРАВКА ЗА КОНСТАТАЦИИ ОТ НАПРАВЕНИ ПРОВЕРКИ ОТ КОНТРОЛЬОРИТЕ НА ОБЩИНАТА .... (ОБРАЗЕЦ) 

СПРАВКА 

 за констатации от направени проверки от контрольорите на Общината за месец година 

 

   № 
НАРУШЕНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ТРАНСПОРТНАТА ЗАДАЧА 

Линия, ПО КОЯТО Е 
НАСТЪПИЛО 

ОБСТОЯТЕЛСТВОТО 
ДАТА И ЧАС ЗАБЕЛЕЖКА 

1 Нередовен курс 
   

2 Неизвършен курс 
   

3 
Неоторизирано отваряне на вратите на превозното 

средство на несигнализирани за целта места 

   

4 Неоснователно отклонение от маршрута 
   

5 Неспиране на спирка от маршрута на линията    

6 Пътници с нередовни или без превозни документи 
   

7 Други 
   

Изготвил за общината: 

име: 

длъжност: 

дата: 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ОТЧЕТИ 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 В настоящото Приложение са дефинирани правилата за изготвяне на месечния 

финансово-икономически отчет, представян от Оператора по реда на Договора. 

1.2 Принципите за отчитане на приходите и разходите, описани в Договора, се 

спазват от Оператора при изготвяне на отчета. 

2. СЪДЪРЖАНИЕ 

2.1 Отчетът по Договора съдържа справка на месечна база, съответстваща на 

Таблица 1 от настоящото Приложение. 

Таблица 1 — Справка за финансови резултати от субсидирани вътрешноградски 

превози 

№

 по 

ред 

Календарна година 

Мярка* 

Отчетна 

година 

Календарен месец 
Отчетен 

месец 

1. Общ пробег хил. км  

2. Превозени пътници хил. 

бр. 

 

3. 
Общо приходи от дейност по предоставяне на субсидирани 

превозни услуги 
лв. 

 

3.1 Нетни приходи от продажби от извършваната дейност лв.  

3.2 
Получени компенсации за безплатни и по намалени цени превози от 

централния бюджет 
лв. 

 

3.3 Други приходи от извършваната дейност лв.  

4. 
Общо разходи за дейността по предоставяне на субсидирани 

превозни услуги 
лв. 

 

4.1 Разходи за суровини и материали, в т.ч. лв.  

а) Гориво (ел. енергия) лв.  

4.2 Разходи за персонала, в т.ч.: лв.  

а) Разходи за възнаграждения лв.  

6) Разходи за осигуровки лв.  

5. Загуба (р.4 — р.3) лв.  

6. Разумна печалба (5/100 х р. 4) лв.  

7. Нетен финансов ефект (р. 5 + р. 6)*** лв.  



 

 

8. Предоставени субсидии от централния бюджет нето лв.  

9. Полагаща се за месеца субсидия (р. 7 - р. 8) лв.  

10. Цена на билет за вътрешноградски превоз лв.  

11. Тарифна ставка на пътникокилометър лв.  

 

Забележки: *Данните се изписват с цели числа в абсолютна стойност. 

** В разходите по р. 4 се отнасят разходите за Дейността по предоставяне на компенсирани 

(субсидирани) превозни услуги по Отчета за приходите и разходите от Отчета за всеобхватния доход, без 

разходите от обезценки и провизии 

*** Нетният финансов ефект се компенсира само когато общо приходите от Дейността по 

предоставяне на компенсирани (субсидирани) превозни услуги не надвишава общо разходите за Дейността по 

предоставяне на компенсирани (субсидирани) превозни услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящото Приложение има за цел да установи общите и специфичните 

изисквания, на които трябва да отговарят превозните средства, с които ще се извършва Превозната 

услуга. 

1.2. Техническите изисквания към превозните средства в това Приложение се 

променят автоматично при промяна на императивни норми. В този случай Страните следва да 

актуализират това Приложение. 

1.3. Използваните дефинирани понятията в това Приложение, имат значението и смисъла, 

определен в Раздел I - Тълкуване от Договора. 

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

2.1. Всяко превозно средство, трябва да отговаря на техническите изисквания за него 

съгласно нормативните документи влезли в законна сила и приложими за Република България. 

2.2. Техническото състояние на всяко превозно средство трябва да отговаря на 

параметрите, зададени от производителя. 

2.3. Всяко превозно средство трябва да бъде оборудвано с информационни табели 

съгласно изискванията глава V „Обозначаване с табели” от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози 

на пътници с автобуси, които са и одобрени от Общината: 

2.3.1. Електронни табели с възможност за надписи на български и английски език. 

2.3.2. Електронни табели с възможност за надписи на български и английски език, 

2.3.3. Информационни табели осигуряващи информация отвън - по едно отпред и 

отстрани от дясно, показващ наименованието на маршрута и номера на линията (мин. 15 знака) и 

едно отзад показващ номера на линията. 

2.3.4. Информационни табели осигуряващи информация от вътре - зад кабината на 

водача да се предвиди място и окабеляване за информационен дисплей, както и окабеляване за 

монтаж на информационни панели над или около вратите. 

2.3.5. Наличие на високоговоряща система за информационно обслужване на 

пътниците в салона. 

2.4. Хигиена на превозното средство — в добро хигиенно състояние съгласно 

изискванията в Раздел V от Договора. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. СПИСЪК НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

В настоящото Приложение са включени превозните средства на Оператора, с които ще се извършва ОПП. 

1. Превозни средства, собственост на Оператора: 

№ 

Марка 

превозно 

средство 

Регистрационен 

номер на 

превозното 

средство 

Име и място 

на 

производителя 

Дата на 

производство 

Инвентарен 

номер 

Вид на 

двигател(я)(ите) 

Екологична 

категория 

Пригоден за превоз на 

ТПЛ 
Дължина 

на 

превозното 

средство, 

метри 

Капацитет; 
пътниковме 
стимост на 
ПС, брой 

пътници 

Достъпност 

(нисък 

под) 

Достъпност 

(ширина на 

вратата) 

1            

2            

3            

 

2. Превозни средства, предоставени за ползване от Оператора (ако има такива): 

№ 

Марка 

превозно 

средство 

Регистрационен 

номер на 

превозното 

средство 

Име и място 

на 

производителя 

Дата на 

производство 

Инвентарен 

номер 

Вид на 

двигател(я)(ите) 

Екологична 

категория 

Пригоден за превоз на 

ТПЛ 
Дължина 

на 

превозното 

средство, 

метри 

Капацитет: 

пътниковме 

стимост на 

ПС, брой 

пътници 

Достъпност 

(нисък 

под) 

Достъпност 

(ширина на 

вратата) 

1            

2            

3            

Средна възраст на превозните средства: 

Към датата на подписване на договора  

Операторът се задължава да актуализира списъка при настъпване на промяна. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5. МЕТОДИКА ЗА ОТЧИТАНЕ И ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА 

ЗАДАЧА 

1. ПРИНЦИПИ 

1.1. Използваните дефинирани понятията в това Приложение, имат значението и смисъла, определен 

в Раздел I - Тълкуване от Договора. 

1.2. Изпълнението на Транспортната задача от страна на Оператора се наблюдава и отчита от 

Общината. 

1.3. Контролът на изпълнението на Транспортната задача се извършва на базата на Маршрутно 

разписание. 

1.4. Отчитането и окачествяването на изпълнението на Транспортната задача се извършва на база 

видеонаблюдение, Автоматизираната система и предоставената от оператора ежеседмична справка за 

нередовните и неизвършени курсове. 

1.5. Отчитането и окачествяването на изпълнението на Транспортната задача се извършва по 

показателите по чл. 2, чл. З и чл. 4 от това Приложение. 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ЗАДАЧА 
2.1. Основните показатели за отчет на изпълнението на Транспортната задача са видовете курсове и 

километри маршрутен пробег. 

2.2. Въз основа на окачествяването на курсовете по показателите в чл. 3.1 и критериите в тази 

методика се определя маршрутния пробег в километри. 

2.3. Допустимо е извършването на допълнителен пробег, представляващ пробег, извършен от 

Оператора извън Транспортната задача, заместващ друг вид линии; или удължение поради обективни 

причини на съществуващи линии; или надпланови курсове по линия поради завишен пътникопоток, след 

съгласуване с Възложителя. 

3. ВИДОВЕ КУРСОВЕ СПОРЕД НАЧИНА НА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ 
3.1. Курсовете се окачествяват както следва: 

3.1.1 Редовен курс. 

3.1.2.Нередовекурс. 

3.1.3  Неизвършен курс. 

3.2. Редовен курс е курсът, който е извършен редовно съгласно чл. 3.2.1 или се счита за редовен при 

условията на чл. 3.2.2, а именно: 

3.2.1. курсът е извършен редовно, когато е налице тръгване от начална спирка по утвърденото 

разписание, движение по зададен маршрут, спиране на всички спирки по маршрута по утвърденото 

разписание и пристигане на превозното средство до крайната спирка по утвърденото разписание. 

3.2.2. Курсът се счита за редовен и се окачествява като такъв във всеки един от следните случаи: 

3.2.2.l. Ако са налице едновременно следните обстоятелства, удостоверени от Общината 

посредством осъществено видеонаблюдение и/или чрез Автоматизираната система: 

1. Тръгване от начална спирка по утвърденото разписание. 

2. Движението и пристигането на превозното средство по определения 

маршрут. 

3. След тръгване от началната спирка движението и пристигането на превозното средство 

на останалите спирки е по утвърденото разписание с отклонение до ± З (три) минути, освен при натоварено 

движение (задръствания) когато се допуска отклонение до ± 5 (пет) минути. 

3.2.2.2. При липсваща индикация за движението за част от курса в Автоматизираната система 

поради нарушение и/или загуба на комуникационна свързаност (интернет сигнал, GPS, неизправност в 

отделните модули на оборудването и др.). 

3.2.2.3. Извършването на допълнителен пробег, представляващ пробег, извършен от 

Оператора извън Транспортната задача, заместващ друг вид линии; или удължение поради обективни 

причини на съществуващи линии; или надпланови курсове по линия поради завишен пътникопоток, след 

съгласуване с Възложителя. 

3.3. Нередовен курс е курсът, който е осъществен, но е в нарушение на Маршрутното разписание 

и отклонение спрямо Контролните времена от Маршрутното разписание, по-голямо от ± З (три) минути, 

освен при натоварено движение (задръствания), когато се допуска отклонение до ± 5 (пет) минути. 

3.3.1. Нередовен курс не по вина на Оператора е налице при следните причини: 



 

 

3.3.1.1. След тръгване от началната спирка движението и пристигането на превозното 

средство е по всички спирки, но с отклонение от утвърденото маршрутно разписание по-голямо от 

допустимото съгласно чл. 3.2.2.l поради една от следните причини: 

3.3.1.1.1. Транспортни задръжки вследствие на интензивно движение, довели до 

невъзможност за изпълнение на Транспортната задача по разписание. 

3.3.1.1.2. Пътнотранспортно произшествие (ПТП) със завършване на курса по маршрута. 

3.3.1.1.3. Превозно средство, неправилно спряно, паркирано или аварирало в обсега на 

движение на обществения градски транспорт, възпрепятстващо движението с възможност за продължаване 

на движението по маршрута до крайна спирка след отстраняване на причината. 

3.3.1.1.4. Внезапно възникнала непредвидена техническа неизправност по превозното 

средство със завършване на курса по маршрута. 

3.3.1.1.5. Наводнени или непроходими участъци със завършване на курса по маршрута. 

3.3.1.1.6. Непочистени от сняг и/или неопесъчени пътища със завършване на курса по 

маршрута. 

3.3.1.1.7. Неработещи светофари. 

3.3.1.1.8. Вандалски прояви в превозното средство на Оператора със завършване на курса 

по маршрута, като Операторът е длъжен своевременно да информира определено от Общината лице. 

3.3.1.1.9. Пострадали пътници в превозното средство на Оператора със завършване на курса 

по маршрута. 

3.3.1.1.10. При аварийни, кризисни, бедствени или други ситуации по разпореждане на 

Общината или от орган на управление (МВР— обезвреждане на съмнителни предмети, разследвания и др., 

ДАИ, служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” и др.). 

3.3.1.1.11. Аварийни ремонти без заповед на Общината със завършване на курса по 

маршрута. 

3.3.1.1.12. Делегации, митинги, шествия, както и мероприятия, извършвани с или без заповед 

на Общината със завършване на курса по маршрута. 

3.3.1.1.13. Осъществен при движение на превозното средство с отклонение от маршрута 

при аварийни, кризисни, бедствени или други ситуации по разпореждане на Общината или от орган на 

управление (МВР— обезвреждане на съмнителни предмети, разследвания и др., ДАИ, служба ”Пожарна 

безопасност и защита на населението” и др.). 

3.3.2. Нередовен курс по вина на Оператора е курсът, който е осъществен, но е в нарушение на 

Маршрутното разписание и отклонение спрямо Контролните времена от Маршрутното разписание, по-

голямо от ± З (три) минути, освен при натоварено движение (задръствания), когато се допуска отклонение 

до ± 5 (пет) минути и при който не са налице причините, описани в чл. 3.3.1. 

3.4. Неизвършен курс е курсът, при който са налице една от следните хипотези: 

1. Пълно отклонение от маршрута. 

2. Неспиране по утвърдените спирки. 

3. Невозене на пътници без изрично разпореждане. 

4. Потегляне от първа спирка без пристигане на последна. 

5. Потегляне от междинна спирка с пристигане на последна. 

6. Пропуснат курс. 

3.4.1. Неизвършен курс не по вина на Оператора е курсът, който не е могъл да бъде извършен от 

Оператора, поради една от следните изброени причини: 

3.4.1.1. Транспортни задръжки вследствие на интензивно движение, довели до невъзможност 

за изпълнение на Транспортната задача по разписание. 

3.4.1.2. Превозно средство, неправилно спряно, паркирано или аварирало в обсега на 

движение на обществения градски транспорт, възпрепятстващо движението. 

3.4.1.3. Внезапно възникнала непредвидена техническа неизправност по превозното средство. 

3.4.1.4. Наводнени или непроходими участъци. 

3.4.1.5. Непочистени от сняг и/или неопесъчени пътища. 

3.4.1.6. При аварийни, кризисни, бедствени или други ситуации по разпореждане на 

Общината или от орган на управление (МВР — обезвреждане на съмнителни предмети, разследвания и др., 

ДАИ, служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” и др.). 

3.4.1.7. Аварийни ремонти без заповед на Общината. 



 

 

3.4.1.8. Делегации, митинги, шествия, както и мероприятия, разрешени и/или извършвани по 

заповед на Общината. 

3.4.2. Неизвършен курс по вина на Оператора е курсът, при който не са налице причините по чл. 

3.4.1. 

4. Oкачествяване на курсовете и санкции 

 

ТАБЛИЦА „ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА КУРСОВЕТЕ И САНКЦИИ“ 
Вид курс Окачествяване Санкция за Оператора 

Редовен курс (чл. 3.2.) 
Признава се 100% от дължината 

на съответния курс 
Не се налага санкция 

Нередовен курс не по вина на 

Оператора (чл. 3.3.1.) 

Признава се 100% от дължината 

на съответния курс 
Не се налага санкция 

Нередовен курс по вина на 

Оператора (чл. 3.3.2.) 

Признава се 100% от дължината 

на съответния курс 

Санкция по чл. 2.1.1. от 

Приложение №6 Санкции 

Неизвършен курс не по вина на 

Оператора (чл. 3.4.1. ) 

Не се признава дължината на 

съответния курс 
Не се налага санкция 

Неизвършен курс по вина на 

Оператора (чл. 3.4.2.) 

Не се признава дължината на 

съответния курс 

Санкция по чл. 2.1.2. от 

Приложение М б Санкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6. САНКЦИИ 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В настоящото Приложение са уредени Санкциите, които се налагат на Оператора при 

неизпълнение на задължения по Договора. 

1.2. Използваните дефинирани понятия в това Приложение, имат значението и смисъла, определен в 

Раздел I - Тълкуване от Договора. 

2. САНКЦИИ 

2.1. При неизпълнение от страна на Оператора на задължения по Договора, Операторът се задължава 

да заплати на Общината неустойки в размер както следва: 

2.1.1. Операторът дължи на Общината неустойка в случай на Нередовен курс по вина на 

Оператора в размер на 10 % (десет процента) от размера на минималната работна заплата за страната, 

определена от Министерски съвет. 

2.1.2. Операторът дължи на Общината неустойка в случай на Неизвършен курс по вина на 

Оператора в размер на 20 % (двадесет процента) от размера на минималната работна заплата за страната, 

определена от Министерски съвет. 

2.1.3. Операторът дължи на Общината неустойка в случай на отчетено нарушение на 

показател за качество, дефинирани в Таблица 1 на Приложение № 9 Показатели за качество в размер на 5 % 

(пет процента) от размера на минималната работна заплата за страната, определена от Министерски съвет. 

2.1.4. Операторът дължи на Общината неустойка в размер на 10 % (десет процента) от размера 

на минималната работна заплата за страната, определена от Министерски съвет за всяко констатирано 

неоснователно отклонение от маршрута. 

2.1.5. Операторът дължи на Общината неустойка в размер на 10 % (десет процента) от размера 

на минималната работна заплата за страната, определена от Министерски съвет за всяко констатирано 

неоснователно неспиране на спирка от маршрута на линията. 

2.1.6. Операторът дължи на Общината неустойка в размер на 10 % (десет процента) от размера 

на минималната работна заплата за страната, определена от Министерски съвет за всяко констатирано 

неоторизирано отваряне на вратите на превозното средство на несигнализирани за целта места. 

2.2. Санкции не се налагат, в случай че курсовете по чл. 3.3.1. и чл. 3.4.1 от Приложение №5. 

Методика за отчитане и окачествяване на Транспортната задача са в резултат от някоя от следните 

причини: 

2.2.1. Транспортни задръжки вследствие на интензивно движение, довели до невъзможност за 

изпълнение на Транспортната задача по разписание.. 

2.2.2. Пътнотранспортно произшествие (ПТП) не по вина на водача на Оператора. 

2.2.3. Пътнотранспортно произшествие (ПТП) на чужди превозни средства със задръжка на 

движението. 

2.2.4. Превозно средство, неправилно спряно, паркирано или аварирало в обсега на движение на 

обществения градски транспорт, възпрепятстващо движението. 

2.2.5. Лоша пътна настилка, когато се затруднява движението на превозните средства на 

обществения градски транспорт. 

2.2.6. Наводнени или непроходими участъци. 

2.2.7. Непочистени от сняг и/или неопесъчени пътища. 

2.2.8. Вандалски прояви в превозното средство на Оператора, като Операторът е длъжен 

своевременно да информира определено от Общината лице. 

2.2.9. Припаднали или починали пътници в превозното средство на Оператора и невъзможност за 

продължаване на движението по маршрута. 

2.2.10. Осъществен при движение на превозното средство с невъзможност за движение по 

маршрута, с или без пропускане на спирки при аварийни, кризисни, бедствени или други ситуации по 

разпореждане на Общината или от орган на управление (МВР обезвреждане на съмнителни предмети, 

разследвания и др., ДАИ, служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” и др.). 

2.2.11. Извършване на аварийни ремонти на пътната мрежа. 

2.2.12. Аварийни ремонти без заповед на Общината. 

2.2.13. Делегации, митинги, шествия, както и мероприятия, извършвани с или без заповед на 

Общината. 

2.3. Операторът дължи неустойка в размер на 2 % (два процента) от годишния размер на 

Субсидията за превоз, предназначена за покриване на загуби, реализирани при изпълнение за ОПП, 



 

 

възложен по силата на Договора при икономически неизгодни условия, но не по-малко от стойността на 

нарушението, доколкото е оценимо в пари, в случай, че бъде констатирано най-малко З пъти в рамките на 

12 месеца, че Операторът извършва превоз на пътници без надлежно продаден и/или валидиран Превозен 

документ. 

2.4. Ако Операторът наруши други разпоредби на този Договор, Операторът дължи на Общината 

неустойка в размер на 100 (сто) лева за всеки отделен случай на нарушение. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПЛАНОВЕ 

Настоящото Приложение съдържа Експлоатационните планове. Експлоатационните 

планове се изготвят както следва: 

1. Ежегодно до 15 октомври на всяка предходна година. 

2. За всяко отделно тримесечие до 15 число на месеца предхождащ тримесечието. 

3. При промяна на утвърдената Транспортна задача. 

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН - ТРИМЕСЕЧЕН 

Маршрут  

Общ 

пробег 

по 

линията  

Пробег 

(делник) 

Пробег 

(празник) 

 

Брой ПС в 

експлоатация  

Интервал 

на 

движение 

Тип 

на 

ПС  

Превозна 

възможност 

Брой 

водачи 

Брой 

курсове  

(без 

пътувани

я от и до 

депо 

Общ 

пробег 

(без 

пътувани

я от и до 

депо 

Общ 

пробег 

(от и до 

депо) 

Брой 

курсове  

(без 

пътувани

я от и до 

депо 

Общ 

пробег 

(без 

пътувани

я от и до 

депо 

Общ 

пробег 

(от и до 

депо) 

 км. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. мин.   бр. 

             

             

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН - ГОДИШЕН 

Маршрут  

Общ 

пробег 

по 

линията  

Пробег 

(делник) 

Пробег 

(празник) 

 

Брой ПС в 

експлоатация  

Интервал 

на 

движение 

Тип 

на 

ПС  

Превозна 

възможност 

Брой 

водачи 

Брой 

курсове  

(без 

пътувани

я от и до 

Общ 

пробег 

(без 

пътувани

я от и до 

Общ 

пробег 

(от и до 

депо) 

Брой 

курсове  

(без 

пътувани

я от и до 

Общ 

пробег 

(без 

пътувани

я от и до 

Общ 

пробег 

(от и до 

депо) 



 

 

депо депо депо депо 

  бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. мин.   бр. 

             

             

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8. ИНДЕКС НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящото Приложение има за цел да дефинира основните изисквания към 

методиката за ежегодното проучване на Индекса на удовлетвореността на клиентите (ИУК). 

1.2. Използваните дефинирани понятията в това Приложение, имат значението и смисъла, 

определени в Раздел I — Тълкуване от Договора. 

2. ИНДЕКС НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ 

2.1. В рамките на своите правомощия и бюджет Общината организира и финансира 

проучването на Индекса на удовлетвореността на клиентите (ИУК). Проучването на Индекса на 

удовлетвореността на клиентите се изготвя въз основа на резултатите от проучвания, извършвани 

всяко шестмесечие на съответната година. 

2.2. Методиката за извършване на проучванията на Индекс на удовлетвореност на 

клиентите следва да отговаря на стандартите и критериите, предвидени в това приложение, и да се 

обсъди с Оператора. 

2.3. Проучването на ИУК следва да се осъществяват по методика, съобразена с 

изискванията на стандарта БДС EN 13816 и предварително обсъдена с Оператора. 

2.4. Определените в Таблица 1, Приложение №9 Показатели за Качество Ключови 

Показатели за качество, трябва да се използват като основа на проучването на удовлетвореността. 

2.5. Проучванията на ИУК стават по методология, приета от Общината, като 

методологията следва да бъде предварително обсъдена с Оператора. 

2.5.1. Проучванията се извършват по начина и реда, определени в настоящата 

чл. 2.5 и в методологията, като методологията може да се отклонява от изложените тук 

правила по преценка на Общината при отчитане на добрите практики в областта на 

статистиката и изследването на клиентските нагласи. 

2.5.2. Проучванията се осъществяват, като на определен брой потребители на 

ОПП се предоставя анкетна карта, която има съдържание, подробно описано в методиката. 

2.5.3. Проучванията следва да обхващат приблизително равен брой редовни 

потребители на съответната ОПП (поне веднъж седмично или по-често) и потребители които 

използват ОПП рядко (но не по-малко от пет пъти месечно). По преценка на Общината, 

могат да се правят и проучвания сред хора, които не са потребители на ОПП, за да се 

установят причините за това. 

2.5.4. С методологията се определя броят потребители, сред които ще се 

извършват проучванията за всяко шестмесечие. Методологията включва и шестмесечен 

график, по който ще се интервюират потребителите, като може да се предвиди да се 

извършват определен брой интервюта седмично или месечно, както и часовете от 

денонощието, през които интервютата ще се извършват. 

2.5.5. В методологията се определят начините за достигане до потребителите, 

които ще се интервюират (например: чрез случайни телефонни обаждания, чрез анкетьори на 

спирките и в автобусите, по интернет и т.н.) 

2.5.6. Проучванията може да се отнасят за една Линия, за всички Линии, 

обслужвани от Оператора, или за всички Линии на определен тип градски транспорт. 

2.5.7. Анкетната карта следва да включва въпроси, чрез които да се определи: 

2.5.7.1. По какъв начин потребителят използва ОПП: честотата 

на използване, типът използван транспорт, най-чест маршрут и др. 

2.5.7.2. Общата удовлетвореност на потребителя от ОПП. 

2.5.7.3. Възприятието на потребителя относно определени 

показатели на ОПП. 

2.5.7.4. Значението на съответните показатели по предходния 

член за общата удовлетвореност на потребителя. 

2.5.8. Показателите за качество, включени в анкетната карта, следва да 

отразяват параметрите на ключовите Показатели за качество, включени в Таблица 1 от 

Приложение №9 Показатели за Качество и стандарт БДС EN 13816. 



 

 

2.5.9. Относно всеки един от Показателите за качество, анкетната карта следва 

да включва въпроси, чрез които да се изследва удовлетвореността на потребителите от 

съответния показател. Това става, като се включват въпроси, които насочват към конкретни 

аспекти на показателя: 

Показател за качество Аспекти на показателя 

1. Наличност 

> Удобно разположение на спирките спрямо маршрута 
на потребителя. 

> Необходимост от прекачване. 

2. Достъпност 

> Достъпност на входовете/изходите. 

> Достъпност за хора със специални нужди (инвалиди, 
бременни, майки с деца и др.). 

> Възможност за закупуване и валидиране на превозни 

документи. 

3. Информация 

> Наличие на информация относно движението на 

превозните средства на спирките, в превозните средства, 

в интернет. 

> Актуалност и точност на информацията, включително 

при непланирано прекъсване на движението. > Яснота и 

разбираемост на информацията. 

4. Време 

> Честота на ползваните превозни средства. > 

Продължителност на пътуването. 

> Наличие на закъснения и възможност за планиране на 

пътуването. 

5. Обслужване на 

пътници 

> Усещане, че подадените сигнали и оплаквания се 

разглеждат бързо. 

> Удовлетвореност от предприетите действия в резултат 
от подадена жалба или сигнал. 

> Отношение на персонала и оказване на помощ в 

непредвидени ситуации (например при 

непланирано прекъсване на пътуването). 

> Външен вид на персонала. 

6. Комфорт 

> Адекватност на отоплителните и вентилационните 

системи според атмосферните условия. > Външно 

замърсяване. 

> Вътрешно замърсяване и наличие на графити. 

7. Сигурност 
> Усещане за лична сигурност и неприкосновеност през 

светлите и през тъмните части от денонощието. 

2.5.10. По преценка на Общината, от анкетната карта може да се изключат някои 

от посочените в чл. 2.5.9, показатели и техните аспекти, както и да се включват въпроси, 

които установяват възприеманото качество по отношение на други Показателите за качество. 

2.5.11. В анкетната карта могат да се включват и общи въпроси, които да 

определят цялостното възприемане на даден Показател за качество. 

2.5.12. Анкетната карта следва да дава възможност на потребителите да оценяват 

показателите въз основа на предварително зададена числова скала или на предварително 

зададени стандартни отговори, които могат да бъдат превърнати в числови стойности. 



 

 

2.6. След сравнителния анализ на удовлетвореността на клиентите и провереното от 

Общината изпълнение на показателите за качество, Страните разработват планове за подобряване на 

качеството в обществения транспорт. 

2.7. Новите планове за подобряване на качеството могат да включват промяна на 

показателите за качество (виж Приложение № 9 Показатели за Качество). Променените показатели за 

качество са предмет на обсъждане с Оператора.



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА ОПП 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО. ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ 

ЗА КАЧЕСТВО 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Тази методика дефинира показателите за качество по изпълнение на ОПП, 

методиката за констатиране на параметрите и начинът за изчислението на ключовите Показатели 

за качество. 

              1.2. Използваните дефинирани понятията в това Приложение, имат значението и 

смисъла, определени в Раздел I — Тълкуване от Договора. 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО НА ТРАНСПОРТНАТА УСЛУГА, 

ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ОПЕРАТОРА 

2.1. Дефинирането на показателите за качество, които най-добре описват нивото на 

качеството на обществения транспорт, се базира на изискванията на следните европейски 

стандарти, които имат статут на български стандарт (БДС): 

2.1.1. БДС EN 13816 — Транспорт. Автоматизирана технологична и 

материално снабдителна подготовка на производството и техническо обслужване. 

Определения за качеството на техническото обслужване, обекта и измерването.  

2.1.2. БДС EN 15140 - Обществен транспорт. Основни изисквания и 

препоръки за системите за оценяване качеството на предоставената услуга  

2.2. Таблица 1 съдържа Ключовите показатели за качество. Съдържанието на всеки 

един от ключовите Показатели за качество е детайлизирано чрез Показатели за качество Ниво 2 

и Показатели за качество Ниво З, които са разписани в Таблица 2. 

2.3. Таблица 2 съдържа Показателите за качество, които зависят от дейността на 

Оператора и се наблюдават, отчитат и контролират от Община Добрич. 

Таблица 1 

 Ключови Показатели за качество 

 

1 Изпълнение на Транспортната задача 

2 Достъп до Превозни документи 

З Информация на пътниците 

4 Спазване на разписание 

5 Обслужване на пътници 

6 Комфорт на пътниците 

7 Безопасни условия и сигурност 



 

 

Таблица 2 

Ключови показатели за 

качество 

Показатели за 

качество 

Ниво 2 

Показатели за 

качество Ниво З 

Вид на 

мониторинга * 
Описание на измерването на показателя 

Коефициент 

на тежест 

1 2 3 4 5 6 

1. Изпълнение на 

Транспортната задача 

(елемент от показателя 

Наличност съгласно БДС 

EN 

13816) 

1.1. 

Експлоатация 

1.1.1. Неизвършен 

курс по вина на 

Оператора 

3 • Измерител: 

Километри Маршрутен пробег на 

Неизвършен курс по вина на Оператора 

отнесени към общите километри на 

маршрутния пробег 

• Критерий: 

Несъответствие с изискванията на Приложение 

№5. 

Методика за отчитане и 

окачествяване на транспортната 

задача 

1.0 

2. Достъп до Превозни 
документи 

(елемент от показателя 

Достъпност съгласно БДС 

EN 

13816) 

2.1. Наличие 

на билети, 

карти и 

валидиране 

2.1.1. Възможност 

за закупуване на 

билети от 

Оператора. 

1.2 • Измерител: 

Брой констатирани несъответствия към брой 

проверки 

• Критерий: 

Несъответствието се изразява в 

невъзможност да се закупи билет от 

Оператора на превозното средство и/или 

липса на билети 

0.5 

2.1.2. Възможност 

за валидиране на 

Превозни 

документи 

1.2 • Измерител: 

Брой констатирани несъответствия към брой 

проверки 

• Критерий: 

Несъответствието се изразява в 

0.5 



 

 

неизправни и/или не неработещи 

Валидатори/касови апарати 

3. Информация 

Системно предоставяне 

на информация за 

обществения 

пътнически транспорт, 

подпомагаща 

планирането и 

изпълнението на 

маршрутите (елемент 

от показателя 

Информация съгласно 

БДС 

EN 13816) 

3.1. 

Информация 

за пътниците 

в превозното 

средство 

3.1.1. Актуалност 

и наличност на 

Стикери и 

Информационни 

табели относно 

места за хора в 

неравностойно 

положение или 

при необичайни и 

извънредни 

събития 

1.2 • Измерител 

Брой констатирани несъответствия към брой 

проверки 

• Критерий: 

Несъответствие с изискванията за наличност на 

Информационни табели и Стикери 

0.5 

3. 1.2. 

Информация за 

телефон и 

имейл за 

отправяне на 

предложения и 

оплаквания 

1, 2 • Измерител: 

Брой констатирани несъответствия към брой 

проверки 

• Критерий: 

Несъответствие с изискванията на Общината 

0.5 

4. Спазване на 

разписание 

4.1. Спазване 

на 

4.1.1. Нередовен 

курс по 

3 • Измерител: 1.0 

 

(елемент от показателя 

Време съгласно БДС EN 

13816) 

разписание вина на Оператора  километри Маршрутен пробег на 

Нередовен курс по вина на Оператора към 

общите километри на маршрутния пробег 

• Критерий: 

Несъответствие с изискванията на 

Приложение №5. Методика за отчитане и 

 



 

 

окачествяване на транспортната задача 

5. Обслужване на 

пътници Елементите на 

обслужването целят в 

най-голяма степен 

практически да сближат 

стандартните услуги с 

индивидуалните 

изисквания на всеки 

отделен пътник 

(елемент от показателя 

Обслужване на пътници 

съгласно БДС EN 13816) 

5.1. Връзка с 

пътниците 

5.1.1. Процес на 

разглеждане на 

жалби, запитвания 

и предложения 

4 • Измерител: 

Брой отговори на жалби, запитвания и 
предложения извън рамките на 
регламентирания срок към общ брой жалби, 
запитвания и предложения в съответствие с 
процедурата на Оператора за разглеждане на 
жалби, запитвания и предложения. 

• Критерий: 

Процедурата на Оператора за разглеждане на 

жалби, запитвания и предложения 

0.1 

 

5. 1.2. Брой 

основателни 

писмени жалби, 

постъпили в 

Общината и 

Оператора 

4 • Измерител: 

Брой основателни жалби, разгледани и 

регистрирани по изискванията на процедурата 

на Оператора за разглеждане на жалби, 

запитвания и предложения 

• Критерий: 

Всяка основателна жалба се отчита като 

1% неизпълнение на показателя за 

месеца, в който е заведена. 

0.1 

5.2. Персонал 

на Оператора 

5.2.1. Външен 

вид на водачите 

на превозни 

средства. 

1,2 • Измерител: 

Брой констатирани несъответствия към брой 

проверки 

• Критерий: 

Несъответствие с изискванията за приличен 

0,1 



 

 

външен вид на водачите на превозните 

средства, поставени в Правила на Оператора 

за действия и поведение на водачите на  

превозните средства 

5.2.2. Отзивчивост 

познаване и 

спазване на 

правила и 

стандарти за 

поведение на 

работното място 

1,2 

 

• Измерител: 

Брой констатирани несъответствия към брой 

проверки 

• Критерий: 

Несъответствие с изискванията на 

Правила на Оператора за действия и 

поведение на водачите на  

превозните средства 

0.2 

 

 5.3. Оказване 

на 

съдействие/ 

помощ на 

пътници 

5.3.1. За пътници, 

които се нуждаят от 

помощ при 

затруднения и 

опасности - 

познаване и 

спазване на правила 

и стандарти за 

поведение на 

работното място 

1,2 • Измерител: 

Брой констатирани несъответствия към брой 

проверки 

• Критерий: 

Несъответствие с изискванията на Правила на 

Оператора за действия и поведение на 

водачите на превозните средства 

0.3 

5.3.2. При 

прекъсване на 

услугата/курса — 

познаване и 

спазване на правила 

и стандарти за 

4 • Измерител: 

Брой констатирани несъответствия по записи 

от Системата за управление на качеството 

• Критерий: 

Несъответствие с изискванията на 

0.2 



 

 

поведение на 

работното място 

Правила на Оператора за действия и 

поведение на водачите на  

превозните средства 

6. Комфорт на пътниците 

(елемент от показателя 

Комфорт съгласно БДС 

EN 

13816) 

6.1. Условия на 

заобикалящат

а среда 

6.1.1. Отопление и 

вентилация 

1,2 

 

• Измерител: 

Брой констатирани несъответствия към брой 

проверки 

• Критерий: 

Несъответствие с Норми на заобикалящата 

среда в превозното средство, залегнали в 

Приложение № З. 

Технически изисквания към превозните 

средства 

0.5 

6.1.2. Чистота 

(външна и вътрешна) 

1,2 • Измерител: 

Брой констатирани несъответствия към брой 

проверки 

• Критерий: 

Несъответствие с Норми на заобикалящата 

среда в превозното средство, залегнали в 

Приложение №З. Технически изисквания 

към превозните средства. 

0.5 



 

 

7. Безопасни условия и 
сигурност 

Чувство за лична защита 

у пътниците в следствие 

на приложението на 

конкретната мярка и от 

дейностите, 

осигуряващи 

информираност относно 

тези мерки 

(елемент от показателя 

Сигурност съгласно БДС 

EN 

13816) 

7.1. Мерки 

за 

безопасност 

на 

пътниците 

при 

движение 

7.1.1. Безопасност, 
осигурена чрез: 

Изправност 

на дръжки, 

парапети, 

перила 

Изправност на 
светлини, 
сигнализация 

       Недопускане 
на външни лица в 
кабината на водача 
(отвличане на 
внимание) 

Обезопасяване на  

Превозното 

средство в 

1,2,4 • Измерител: 

Брой констатирани несъответствия към брой 

проверки 

0.6 



 

 

  спряло състояние 

Оторизирано 

отваряне на вратите 
на несигнализирани 
за целта места 

Оторизирано 

спиране на 

превозните 

средства извън 

района на спирката 

Непреминаване на 

червен сигнал на 

светофар 

   

7.2. 

Управление 

при 

инциденти и 

аварии 

7.2.1. Процедури, 

аварийни планове и 

средства за 

действия при 

аварийни ситуации 

(налични, 

обозначени с 

инструкции) 

1,2,4 • Измерител: 

Брой констатирани несъответствия към брой 

проверки 

• Критерий: 

Несъответствия с изискванията на Процедури и 

аварийни планове на Оператора 

0.4 

*Номер на вида на мониторинга (Колона 4): 

1. Измерване на показател от Контрольори 

2. Измерване на показател чрез клиент „под прикритие” 

3. Отчетни документи 

4. Измерване от записи, които са задължителни, съгласно посочените в Таблица 2 процедури и инструкции на Оператора. 

Записите могат да бъдат доклади за несъответствия, жалби и сигнали от пътници. 

2.4. Инструкции за изчисляване на показателите в Таблица 2 

2.4.1. При оценката на качеството на превозите са включени всички Показатели за качество от Ниво 3 (Колона З) на 

Таблица 2. 

2.4.2. Самото измерване на показателите се регламентира в Колона 4 „Вид на мониторинга” и колона 5 „Описание на 

измерването на показателя”. В Колона 5 са посочени документите, които съдържат изискванията към съответните показатели: 



 

 

2.4.2.l. Документите (процедурите) на Оператора, които са посочени в колона 5 задължително се съгласуват с Общината. Копие на тези 

документи се съхранява в Общината . Тези документи са част от Системата за управление на качеството на Оператора. 

2.4.2.2. Документите, съдържащи изискванията към съответните показатели за качество, определени от Общината са 

Приложения към този Договор. Това са: 

- Норми на заобикалящата среда в превозното средство (част от Приложение №З. Технически изисквания към превозните средства) 

2.5. Период на отчитане на Показателите за качество. 

Всички Показатели за качество се отчитат ежемесечно, на база на измервания, както следва: 

2.5.1. Показателите 1.1.1. Неизвършен курс по вина на Оператора и 4.1.1 Нередовен курс по вина на Оператора се 

измерват ежедневно, съгласно Приложение М 5. Методика за отчитане и окачествяване на транспортната задача 

2.5.2. Показателите за качество, които се проверяват от контрольори и/или клиент „под прикритие” се отчитат 

месечно от Общината. Самите проверки се извършват ежедневно по утвърден план-график. Резултатите се отбелязват в чек-лист за 

проверка на Показатели за качеството. Тези резултати се обобщават в месечна справка за изпълнение на Показателите за качество. 

2.5.3. Показателите за качество с вид на мониторинг 4. Измерване на записи от Системата за управление на 

качеството (СУК) на Оператора се отчитат ежемесечно. Записите от СУК могат да бъдат доклади за несъответствия, жалби и сигнали от 

пътници. 

Методика за изчисляване на стойността на ключовите Показатели за качество 

2.6. Целеви стойности на ключовите показатели за качество са дадени в Приложение № 6. Санкции 

2.6.1. За целите на Приложение № 6. Санкции, се изчисляват ключовите показатели по следната методика: 

Ключовите показатели (Колона 1) включват по няколко показатели от Ниво 3 (Колона 3). В Колона 6 е посочен коефициентът на тежест, с 

който показателят от Ниво 3 влиза в Ключовия показател. Сборът от коефициентите на тежест на показателите от Ниво 3, които формират един ключов 

показател трябва да е единица. 

КП (х) — ключов показател х 

СКП (х) — изчислена стойност на КГ] (х), 

ПК(х)п — показател за качество Ниво 3, където „х” е номера на ключовия показател към който се отнася, а „n” е броят на показателите от Ниво З, 

отнасящи се съответния ключов показател КП(х) в Таблица 2. 

a(x)n— коефициент на тежест 

СПК(х)п - измерена стойност на ПК(х)п 

 

Формула 1 

 СПК(х)=     (брой проверки ПК(х) -  брой несъответствия ПК(х)п) 



 

 

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

* 100 [%] 

брой проверки ПК(х)п 

 

Формула 2 

 СКП(х) =∑ СПК(х)п *a(x)n [%] 

Където ”z” е броят на съответните показатели от Ниво 3, отнасящи се към даден ключов показател. 

2.6.2. Пример за изчисляване на стойност на КП(З) 

Стойностите, заложени в Таблица З са произволно избрани за целите на примера. 

Таблица 3 

 Брой 

проверки 

пк 

Брой 

несъответствия пк 

Коефициент на тежест 

на ПК a(3) (от Таблица 

2) 

Стойност на ПК 

3.1.1. Актуалност и 

наличност на Стикери и 

Информационни табели 

55 15 

0.5 Формула 1                

(55-15)/55*100 

=72,73 

3.2.1. Информация за 

отправяне на 

предложения и 

оплаквания 

55 9 

0.5 Формула 1                

(55-9)/55*100 

=83 ,64 

Стойност на 

ключовия 

показател СКП (З) 

Информация 

   Формула 2 

72.73*0.5+83.64*0.5 



 

 

=78,19 

 

2.7. Образци на протоколи 

ОБРАЗЕЦ А 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО 

ПО ЛИНИЯ №……………….. 

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО №…………………. 

Показатели за качество 

Ниво З (номерацията е по Таблица 2, 

Приложение №9) 

Описание на несъответствието. 

(Където е възможно се посочва 

изискването от съответния 

документ) 

Бележки, особено мнение 

(попълва се от водача на превозното 

средство) 

1 2 З 

2.1.1. Възможност за закупуване на билети от 
Оператора 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствието се изразява в невъзможност 

да се закупи билет от Оператора и/или липса на 

билети 

  

2.1.2. Възможност за валидиране Превозни 

документи 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствието се изразява в неизправни 

и/или неработещи Валидатори/касови апарати 

  



 

 

3.1.1. Актуалност и наличност на Стикери и 
Информационни табели относно места за 
хора в неравностойно положение или при 
необичайни и извънредни събития 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с изискванията към 

Информационни табели и Стикери 

  

3.1.2. Информация за телефон и имейл за 
отправяне на предложения и оплаквания 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с изискванията на Общината 

  

 

5.2.1. Външен вид на водачите на превозни 

средства. 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с изискванията за приличен 

външен вид на водачите на превозните средства, 

поставени в Правила на Оператора за действия и 

поведение на водачите на превозните средства 

  

5.2.2. Отзивчивост - познаване и спазване на 
правила и стандарти за поведение на работното 
място 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с изискванията на Правила на 

Оператора за действия и поведение на водачите 

на превозните средства (Бележка: Правилата 

следва да са съгласувани с Общината) 

  



 

 

5.3.1. За пътници, които се нуждаят от помощ при 
затруднения и опасности - познаване и спазване 
на правила и стандарти за поведение на 
работното място 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с изискванията на Правила 

на Оператора за действия и поведение на 

водачите на превозните средства. 

  

5.3.2. При прекъсване на услугата/курса — 
познаване и спазване на правила и стандарти за 
поведение на работното място 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с изискванията на Правила на 

Оператора за действия и поведение на водачите 

на превозните средства 

  

6.1.1. Отопление и вентилация 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с Норми на 

заобикалящата среда в превозното 

средство, залегнали в Приложение № З. 

Технически изисквания към превозните 

средства 

  

6.1.2. Чистота (външна и вътрешна) 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с Норми на заобикалящата 

среда в превозното средство, залегнали в 

Приложение № З. 

  

Технически изисквания към превозните 

средства. 

  



 

 

7.1.1. Безопасност, осигурена чрез: 

• Изправност на дръжки, парапети, перила 

• Изправност на светлини, сигнализация 

• Недопускане на външни лица в кабината 

на водача 

(отвличане на внимание) 

• Обезопасяване на превозното средство в 
спряло състояние 

• Оторизирано отваряне на вратите на 
несигнализирани за целта места 

• Оторизирано спиране на превозните 
средства извън района на спирката 

• Непреминаване на червен сигнал на 

светофар 

  

7.2.1. Процедури, аварийни планове и средства 
за действия при аварийни ситуации (налични, 
обозначени с инструкции) 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствия с изискванията на Процедури и 

аварийни планове на Оператора 

  

Изготвил•  

(име, фамилия, длъжност, подпис) 

Приел констатациите от проверката•  

(име, фамилия, подпис на водача на превозното средство) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ В 

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕРКИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО 

ЗА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО №…………… 

ПО ЛИНИЯ№……………….. 

МЕСЕЦ……………. 

Показатели за качество 
Ниво 3 

(номерацията е по Таблица 2, Приложение №9) 

Брой 

проверки 

Брой 

несъответствия  

№ на Констативен протокол с 

описание на несъответствие 

Посочва се дата и час на 

проверката, № на превозното 

средство 

1 2 3 4 

2.1.1. Възможност за закупуване на билети от Оператора 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствието се изразява в невъзможност да се закупи 

билет от  

Оператора и/или липса на билети 

   

2.1.2. Възможност за валидиране Превозни документи 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствието се изразява в неизправни и/или 

неработещи  

Валидатори/касови апарати 

   

3.1.1. Актуалност и наличност на Стикери и 

Информационни табели относно места за хора в 

неравностойно положение или при необичайни и 

извънредни събития 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с изискванията към Информационни 

   



 

 

табели и Стикери 

3. 1.2. Информация за телефон и имейл за отправяне на 
предложения и оплаквания 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с изискванията на Общината 

   

5.2.1. Външен вид на водачите на превозни средства. 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с изискванията за приличен външен вид на 

водачите на превозните средства, поставени в Правила на 

Оператора за действия и поведение на водачите на 

превозните средства 

   

5.2.2. Отзивчивост - познаване и спазване на правила и 
стандарти за поведение на работното място 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с изискванията на Правила на Оператора за 
действия и поведение на водачите на превозните средства 

(Бележка: Правилата следва да са съгласувани с Общината) 

   

5.3.1. За пътници, които се нуждаят от помощ при 
затруднения и опасности - познаване и спазване на правила 
и стандарти за поведение на работното място 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с изискванията на Правила на Оператора за 

действия и поведение на водачите на превозните средства 

   



 

 

5.3.2. При прекъсване на услугата/курса — познаване и 
спазване на правила и стандарти за поведение на 
работното място 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с изискванията на Правила на Оператора за 

действия и поведение на водачите на превозните средства 

   

6.1.1. Отопление и вентилация 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с Норми на заобикалящата среда в 

превозното средство, залегнали в Приложение № З. 

Технически изисквания към превозните средства 

   

6.1.2. Чистота (външна и вътрешна) 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствие с Норми на заобикалящата среда в 

превозното средство, залегнали в Приложение № З. 

Технически изисквания към превозните 

 средства. 

   

1

2 

7.1.1. Безопасност, осигурена чрез: 

• Изправност на дръжки, парапети, перила 

• Изправност на светлини, сигнализация, челни 
стъкла, гуми • Недопускане на външни лица в кабината на 
водача (отвличане на внимание) 

• Обезопасяване на превозното средство в спряло 
състояние • Само оторизирано отваряне на вратите на 
несигнализирани за целта места • Само оторизирано 
спиране на превозните средства извън района на спирката 

• Непреминаване на червен сигнал на светофара 

   



 

 

7.2.1. Процедури, аварийни планове и средства за действия 
при аварийни ситуации (налични, обозначени с 
инструкции) 

• Критерий за несъответствие: 

Несъответствия с изискванията на Процедури и аварийни 

планове на 

 Оператора 

   

Дата•  

Изготвил•  

(име, фамилия, длъжност, подпис) 

Приложения• бр. констативни протоколи 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №10. ДЕЙСТВАЩИ ЛИНИИ И МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ 

Настоящото Приложение съдържа действащите към момента на подписване на Договора 

Линии и Маршрутни разписания. 

1. ДЕЙСТВАЩИ ЛИНИИ 

№ на линия Начална точка Крайна точка 

№111 ЖК „Балик“ „Сердика“ 

№124 „Депо“ „Депо“ 

№131 Жп. „Гара Север“ Обръщало кв. „Строител” 

№170 Тролейбусно обръщало „Балик” Тролейбусно обръщало „АПК“ 

№176 Тролейбусно обръщало „Балик” Тролейбусно обръщало „АПК“ 

№201 Тролейбусно обръщало ЖК 

”Добротица” 

Жп. „Гара Север“ 

№203 обръщало ЖК „Дружба” 1 „ЗАВН“ 

№208 ЖП „гара Север“ „Гробищен парк“ 

№213 Тролейбусно обръщало „Балик” кв. „Рилци“ 

№215 „Автогара“ „Сметище“  

№221 обръщало ЖК „Балик” „ЗАВН“ 

№233 „ЗАВН“ „ЗАВН“ 

№238 Тролейбусно обръщало „Балик” Гробищен парк 

№248 Тролейбусно обръщало „Балик” Гробищен парк 

№301 пл. “Свобода” пл. “Свобода” 

№304 „Строител“ бл.70 „Строител“ бл.70 

№306 Тролейбусно обръщало „Балик” Сп. „Рилски блокове“ 

 

1. Автобусна линия № 111 (делник и празник) с маршрут – начална спирка тролейбусно 

обръщало ЖК „Балик” – ул. „Агликина поляна” – ул. „Орфей” – ул. „Оп. Димитър Ковачев” – бул. 

„Добруджа” – бул. „25-ти септември” – крайна спирка „Сердика” целодневна, целогодишна от 5:20 до 21:30 

часа с  интервал  на  движение в пиковите часове - 15 минути, извън пиковите - 30 мин. и в празничните дни - 

1 час, със спиране  на  всички  спирки по маршрута, обща дължина – 8  км, общо време за движение – 25 

мин.,  общо време за пътуване – 30 мин. 

 

2. Автобусна линия № 124 (делник и празник) с маршрут – начална спирка тролейбусно депо 

– ул. „Войвода Димитър Калъчлията” – бул. „25-ти септември” – бул. „Добруджа” – бул. „Добричка епопея” 

– бул. „3-ти март” – бул. - „25-ти септември” – жк. „Добротица” - ул. „Батовска” – ул. „Никола Петков” – 

бул. „Добруджа” – бул. „25-ти септември” – ул. „Войвода Димитър Калъчлията” – крайна спирка 

тролейбусно депо, целодневно, целогодишна от 6:00 до 21:30 часа с интервал на движение в пиковите часове 

- 30 минути, извън пиковите - 1 час и празник 7 курса, със спиране  на  всички  спирки по маршрута, обща 

дължина – 18 км, общо време за движение – 56 мин.,  общо време за пътуване – 60 мин. 

 

3. Автобусна линия № 131 (делник и празник) с маршрут – начална спирка жп. Гара Север – 

бул. „25-ти септември” – бул. „Добруджа” – ул. „Оп. Димитър Ковачев” -  крайна спирка тролейбусно 

обръщало кв. „Строител”, целодневна, целогодишна от 6:00 до 20:00 часа с  интервал  на  движение в 

пиковите часове - 30 минути, извън пиковите  - 60 мин. и празничните дни  - 120 мин., със спиране  на  

всички  спирки по маршрута, обща дължина – 13 км, общо време за движение – 20 мин.,  общо време за 

пътуване – 25 мин. 

 

4. Автобусна линия № 170 (делник) с маршрут – начална спирка тролейбусно обръщало 

„Балик” – ул. „Агликина поляна” – ул. „Оп. Димитър Ковачев” – бул. „Добруджа” – ул. „Никола Петков” – 

ул. „Батовска” – жк. „Добротица” - „25-ти септември”– бул. „3-ти март” - крайна спирка тролейбусно 



 

 

обръщало АПК, целогодишна, двупосочна, със спиране  на  всички  спирки по маршрута, обща дължина – 22 

км, общо време за движение – 30 мин.,  общо време за пътуване – 35 мин. 

 

5. Автобусна линия № 176 (делник и празник) с маршрут – начална спирка тролейбусно 

обръщало ЖК „Балик” – ул. „Агликина поляна” – ул. „Орфей” – ул. „Оп. Димитър Ковачев” – бул. 

„Добруджа” – бул. „Добричка епопея” – бул. „3-ти март” – крайна спирка тролейбусно обръщало АПК , 

целодневна, целогодишна от 5:30 до 21:30 часа с  интервал  на  движение в пиковите часове - 15 минути, 

извън пиковите  - 30 мин. и празничните дни  - 1 час, със спиране  на  всички  спирки по маршрута, обща 

дължина – 9 км, общо време за движение – 25 мин.,  общо време за пътуване – 30 мин. 

 

6. Автобусна линия № 201 (делник и празник) с маршрут – начална спирка тролейбусно 

обръщало „ЖК”Добротица” – гл. път ЖК ”Добротица”- бул. „25 ти септември” – 3ти март” – бул. ” Добричка 

епопея”- ул. ” Калиакра” ул. ” Ан. Стоянов ” – бул. ” 25-ти  септември „  - крайна спирка  „Гара север”, 

целодневна, целогодишна  –  от  6:00  до  20:30 часа,  с интервал на движение в пиковите часове - 30 минути, 

извън пиковите - 1 час и празник - 2 часа, със спиране  на  всички  спирки по маршрута, обща дължина  –  9.5    

км,   общо  време за  движение    –   25  мин.,    общо  време  за  пътуване – 30 мин. 

 

7. Автобусна линия № 203 (делник и празник) с маршрут – начална спирка обръщало ЖК 

„Дружба” 1 – ул. „Никола Петков”, ЖК „Дружба” 4 – ул. „Никола Петков”– ул. „Батовска” – ул. „Отец 

Паисий” – бул. „Добруджа” – бул. „25-ти Септември” – ук. „Ангел Стоянов” – крайна спирка ЗАВН, 

целодневна, целогодишна от 6:30 до 20:30 часа с  интервал  на  движение в пиковите часове - 30 минути, 

извън пиковите  - 60 мин. и празничните дни  - 120 мин., със спиране  на  всички  спирки по маршрута, обща 

дължина – 9  км, общо време за движение – 25 мин.,  общо време за пътуване – 30 мин. 

 

8. Автобусна линия № 208 (делник) с маршрут – начална спирка ЖП гара Север – бул. „25-ти 

септември” – ул. „Отец Паисий” – ул. „Батовска” – бул. „25-ти септември” - крайна спирка гробищен парк, 

целодневна, от 6:00 до 20:00 часа с интервал  на движение в пиковите часове - 30 минути, извън пиковите  - 

60 мин. и празничните дни  - не се движи, със спиране  на  всички  спирки по маршрута, обща дължина – 7  

км, общо   време   за  движение – 23  мин., общо време за пътуване – 30 мин. 

 

9. Автобусна линия № 213 (делник и празник) с маршрут – начална спирка тролейбусно 

обръщало „Балик” – ул. „Хр. Ботев” – ул. „Генерал Г. Попов” – бул. „Добруджа” – крайна спирка кв. Рилци, 

целодневна, от 7:00 до 19:30 часа, с интервал  на движение в пиковите часове - 30 минути, извън пиковите  - 

60 мин. и празничните дни  - 120 мин., със спиране  на  всички  спирки по маршрута, обща дължина – 11  км, 

общо   време   за  движение – 29  мин., общо време за пътуване – 35 мин.  

 

10. Автобусна линия № 215 (делник) с маршрут – начална спирка Автогара – бул. „Добруджа” 

– ул. „Васил Левски” – ул. „Сан Стефано” – лозята - крайна спирка сметище, сезонна 3 курса лятно 

разписание и 2 курса зимно разписание, със спиране  на  всички  спирки по маршрута, обща дължина – 11  

км, общо   време   за  движение – 30  мин., общо време за пътуване – 40 мин. 

 

11. Автобусна линия № 221 (делник) с маршрут – начална спирка старо обръщало ЖК „Балик” 

– ул. „Агликина Поляна” – ул. „Хр. Ботев” – бул. „Добруджа” – бул. „25-ти септември” – ул. „Ангел 

Стоянов” -  крайна спирка ЗАВН, целодневна, целогодишна от 6:00 до 20:00 часа с интервал  на движение в 

пиковите часове - 20 минути, извън пиковите  - 60 мин. и празничните дни  - не се движи, със спиране  на  

всички  спирки по маршрута, обща дължина – 7  км, общо   време   за  движение – 25  мин., общо време за 

пътуване – 30 мин. 

 

12. Автобусна линия № 233 (делник) с маршрут – начална спирка ЗАВН – ул. „Ангел Стоянов” 

– бул. „25-ти септември” – бул. „Добруджа” – ул. „Никола Петков” – ул. „Любен Попов” (ЖК „Добротица”) – 

бул. „25-ти септември” – бул. „3-ти март” – ул. „Панайот Хитов” – бул. „Добричка епопея” – бул. 

„Добруджа” – бул. „25-ти септември” – ул. „Ангел Стоянов” – крайна спирка ЗАВН, целодневна, 

целогодишна от 5:30 до 21:30 часа с интервал  на движение в пиковите часове - 30 минути, извън пиковите - 

1 час, със спиране  на  всички  спирки по маршрута, обща дължина – 18 км, общо  време  за  движение – 40  

мин., общо време за пътуване – 45 мин. 

 

13. Автобусна линия № 238 (празник) с маршрут – начална спирка тролейбусно обръщало ЖК 

„Балик” – ул. „Агликина поляна”, ул. „Орфей”, ул. „Димитър Ковачев”, бул. „Добруджа”, ул. „Отец Паисий”, 

бул. „25-ти септември” - крайна спирка гробищен парк, целодневна, от 7:30 до 19:30 часа с интервал на 

движение - 30 минути, със спиране  на  всички  спирки по маршрута, обща дължина – 7,5  км, общо   време   

за  движение – 22 мин., общо време за пътуване – 30 мин.  

 



 

 

14. Автобусна линия № 248 (празник) с маршрут – начална спирка тролейбусно обръщало 

„Балик” – ул. „Хр. Ботев” – бул. „Добруджа” – ул. „Отец Паисий” – бул. „25-ти септември” – бул. 

„Добруджа” – ул. „Отец Паисий” – ул. „Батовска” – бул. „25-ти септември” - крайна спирка гробищен парк, 

целодневна, от 7:30 до 19:30 часа с интервал  на движение не по -  40 мин., със спиране  на  всички  спирки 

по маршрута, обща дължина – 7,5  км, общо   време   за  движение – 22 мин., общо време за пътуване – 30 

мин. 

 

15. Автобусна линия № 301 (делник и празник) с маршрут – начална спирка пл. “Свобода” – 

ул. “Отец Паисий” – бул. ”25-ти септември„ - ЖК “Добротица” – гл. път ”Дружба”3 – бул. ” Добруджа” – ул. 

“Отец Паисий” -пл. “Свобода”, целодневна  –  от  6:30  до  20:00 часа,  с  интервал  на  движение в пиковите 

часове - 15 минути, извън пиковите  - 25 мин. и празничните дни  - 60 мин., със спиране  на  всички  спирки 

по маршрута, обща дължина – 7 км, общо време за движение    – 23 мин., общо  време  за  пътуване – 30 мин. 

 

16. Автобусна линия № 304 (делник и празник) с маршрут – Строител бл.70- ул."Д. Ковачев"-

ул."Каменица"- Балик бл.12- ул. "Хр. Ботев"- бул."Русия"- бул."Трети март"- ул."Панайот Хитов"-бул. 

Добричка епопея"- Рилски блокове- бул."Добричка епопея", бул."Трети март"- ул."Отец Паисий"- бул. 

"Добруджа"- ул. "Ген.Попов" - ул. "Хр.Ботев"- ул. "Б.Огнянов"- ул."Каменица", Строител бл.70  целодневна  

–  от  6:30  до  20:00 часа,  с  интервал  на  движение в пиковите часове - 11 минути, извън пиковите  - 16 мин. 

и празничните дни  - 24 мин., със спиране  на  всички  спирки по маршрута, обща  дължина  –  10 км, общо  

време за  движение  –  46  мин.,  общо  време за пътуване – 55 мин. 

 

17. Автобусна линия № 306 (делник и празник) с маршрут – начална спирка тролейбусно 

обръщало ’’Балик’’ – Пазар Балик – Манхатън – ул. ’’Димитър Ковачев’’ – КАТ – ул. ’’Първомайска’’ – 

Стоматология – Килими – Техникум – ОУ ’’Христо Ботев’’ – Църквата – Била – Окръжна болница – РЗИ – 

Гара Юг – Пинета- крайна спирка Рилски блокове, целогодишна, двупосочна, от 6:00 до 20:00 часа с 

интервал  на движение в пиковите часове - 10 минути, извън пиковите  - 40 мин. и празничните дни  - 40 

мин., със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина – 13 км, общо време за движение – 33 мин., 

общо време за пътуване – 40 мин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №11. ДЕЙСТВАЩА ТАРИФА 

Настоящото Приложение съдържа информация за цените на карти и билети, на които Операторът 

извършва продажба. 

1. Всички посочени цени са в български лева с включен данък върху добавената стойност. 

2. Считано от …………………г. Операторът прилага следните цени на Превозните документи: 

Карта за еднократно пътуване 

(билет) 

 

Дневно 1,20 лева 

Редовни за цяла градска мрежа Дневно/месечно/годишно 3лева/40 лева/300 лева 

Преференциални За 

учащи  след 7 клас, студенти, 

докторанти,  за всички линии 

 

Месечна/тримесечна/годишна 25 лева/ 60 лева/ 250 лева 

Преференциални За 

учащи  до 7 клас,  за всички 

линии 

 

Годишна  0 лева 

Пенсионери до 70 год. за 

всички линии 

Месечна/тримесечна/годишна 25 лева/60 лева/ 250 лева 

Пенсионери над 70 год. за 

всички линии 

Месечна/тримесечна/годишна 15лева/40 лева/150 лева 

Хора с увреждания Месечна/шестмесечна/годишна 12 лева/50 лева/100 лева 

Придружител на хора с 

увреждания 

Месечна 10 лева 

 

 

 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Удължаване срока на договор за кредит №1098/12.08.2019 г. с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, отпуснат за изпълнение на проект 

ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион 

Меджидия – Добрич“ по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020 г., 

Приоритетна ос 1: Добре свързан регион. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 16: 
(Изменено с Решение 37-10 от 20.09.2022 г.) 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2, 

чл. 4, т. 1, чл. 13, чл. 14, чл. 15а, чл. 17 от Закона за общинския дълг  

 

 1. Променя свое Решение № 22 – 3/25.05.2021 г. както следва:  

 ● В частта „Условия за погасяване“: 

 Срок на погасяване: 

 БИЛО: „до 26.09.2022 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване“, 

(Изменено с Решение 37-10 от 20.09.2022 г.) СТАВА: „до 26.06.2023 г., с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване“. 

 Останалите текстове от решението не се променят. 

 2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Добрич да подготви искане за 

анекс към Договор за кредит №1098/12.08.2019 г. за удължаване на кредита, да го подаде в 

офиса на „ФОМСБ – ФЛАГ“ ЕАД, да подпише анекс за удължаване на падежната дата по 

кредита, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия 

за изпълнение на решението по т. 1.             

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 21; „ПРОТИВ“ – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Откриване на производство по отчуждаване на Поземлен имот с идентификатор 

№72624.433.112, Поземлен имот с идентификатор №72624.433.113, Поземлен имот с 

идентификатор №72624.433.127 и Поземлен имот с идентификатор №72624.433.128, по 

КККР на град Добрич, за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 17: 

 

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

ал. 1 от ЗОС и чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община град Добрич, Решение 50-5/25.06.2019 г. 

на Общински Съвет град Добрич, за одобрен Проект за Подробен Устройствен План – 

План за Застрояване (ПУП-ПЗ) за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич,  

открива процедура по принудително отчуждаване на следните поземлени имоти:  

  

 1. Поземлен имот с идентификатор №72624.433.112 по КККР на град Добрич, 

собственост на наследниците на Димитър Ивано Петров, с площ от 500 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на 

земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433112, съседи:  

72624.433.113, 72624.433.122, 72624.433.121, 72624.433.161; 72624.433.111; Данъчната 

оценка на ПИ е 162.00 (Сто шестдесет и два) лева. Пазарна оценка на подлежащия на 

отчуждаване  ПИ е 2 000.00 (Две хиляди) лева. 

 

 2. Поземлен имот с идентификатор №72624.433.113 по КККР на град Добрич, 

собственост на Руска Георгиева Цветкова, с площ от 500 кв. м, трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе и категория на земята: четвърта, 

предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433113, съседи: 72624.433.114, 

72624.433.122, 72624.433.161, 72624.433.112; Данъчната оценка на ПИ е 140.40 (Сто и 

четиридесет, и 0,40) лева. Пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване ПИ е 2 000.00 

(Две хиляди) лева. 

 

 3. Поземлен имот с идентификатор №72624.433.127 по КККР на град Добрич, 

собственост на София Тодорова Ташева и Евгения Василева Чобанова, с площ от 2 624 кв. 

м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 

433127, съседи: 72624.433.168, 72624.433.48, 72624.433.49, 72624.433.128, 72624.433.159. 

Данъчната оценка на ПИ е 956.40 (Деветстотин петдесет и шест, и 0.40) лева. Пазарна 



 

 

оценка на подлежащия на отчуждаване ПИ е 10 496.00 (Десет хиляди четиристотин 

деветдесет и шест) лева. 

 

 4. Поземлен имот с идентификатор №72624.433.128 по КККР на град Добрич, 

собственост на София Тодорова Ташева и Евгения Василева Чобанова, с площ от 2 626 кв. 

м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 

433128, съседи: 72624.433.127, 72624.433.49, 72624.433.130, 72624.433.129, 72624.433.159. 

Данъчната оценка на ПИ е 957.20 (Деветстотин петдесет и седем, и 0.20) лева. Пазарна 

оценка на подлежащия на отчуждаване  ПИ е 10 504.00 (Десет хиляди петстотин и четири) 

лева. 

 

 Всеки един от гореизброените имоти подлежи на  отчуждаване в своята  цялост.  

  

 Общ размер на паричните средства, необходими за обезщетяване на собствениците 

на Поземлен имот с идентификатор №72624.433.112, Поземлен имот с идентификатор 

№72624.433.113, Поземлен имот с идентификатор 72624.433.127 и Поземлен имот с 

идентификатор 72624.433.128, по КККР на град Добрич, за „Разширение на гробищен 

парк“ на град Добрич възлизат на 25 000.00 лева.  

  

            На основание чл. 21, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС отчуждените за 

задоволяване на общински нужди имоти стават публична общинска собственост.  

 

 III. Общински Съвет град Добрич възлага на Кмета на Община град Добрич да 

изпълни задълженията си за уведомяване на заинтересованите лица, съгласно чл. 25, ал. 1 

от ЗОС, издаде заповеди за отчуждаване на имотите, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗОС, 

допускайки предварителното им изпълнение, както и извърши всички последващи, 

съгласно закона действия. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 30; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка за 

БWC в УПИ XIV-247 в кв. 616 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 3, 4” на град Добрич“, 

ул. „Албена“ №2. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 18: 

 

 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 2022 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 5. 

Учредяване право на строеж, подточка 5.1. Учредяване право на пристрояване и/или 

надстрояване със следния имот: 

 

 - Поземлен имот с идентификатор 72624.616.247 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, засягащо поземления имот е от 21.01.2022 г., с площ 

307.00 кв. м, идентичен с УПИ XIV-247 в кв. 616, предвиден „за жилищно строителство“ 

по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 3, 4“ на град Добрич, одобрен със Заповед 

№285/27.04.1999 г. на Кмета на Община град Добрич, находящ се на ул. „Албена“ №2. 

 

 2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се 

учреди на Наджие Мехмед Шевкед, безсрочно, възмездно право на пристрояване върху 

2.24 (два и 0.24) кв. м в общински поземлен имот с идентификатор 72624.616.247 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, засягащо поземления имот е от 

21.01.2022 г., с площ 307.00 кв. м, идентичен с УПИ XIV-247 в кв. 616, предвиден „за 

жилищно строителство“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 3, 4“ на град Добрич, одобрен 

със Заповед №285/27.04.1999 г. на Кмета на Община град Добрич, находящ се на ул. 

„Албена“ №2, актуван с акт за частна общинска собственост АОС №5618/19.01.2022 г., 

вписан под №163, том I, вх. рег. номер №394/20.01.2022 г. в Служба по вписванията град 

Добрич, за пристройка на БWC към собствената ѝ жилищна сграда с идентификатор 

72624.616.247.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, по 

одобрен инвестиционен проект от Главния архитект на Община град Добрич от 14.09.2021 

г., за сумата от 218.00 (двеста и осемнадесет) лева. 



 

 

 Учредяването на ограничени вещни права върху земя, представлява освободена 

доставка по смисъла на чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС. 

  

 Данъчната оценка на правото на пристрояване върху 2.24 кв. м е 182.70 (сто 

осемдесет и два и 0.70) лева.  

 

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

действия. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 30; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.338, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. „Асеница“ №19а в кв. „Рилци“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 19: 

 

 І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, 

ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за управление и 

разпореждане в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, точка 7. Прекратяване на 

съсобственост: за дворно място с площ 100.00 кв. м, представляващо 100/785 кв. м в 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.601.338 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Добрич, находящ се в кв. Рилци, ул. „Асеница“ №19а.  

 II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, 

ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 

от НРПУРОИ дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич 

от една страна и Йордан Неделчев Йорданов, от друга страна, чрез продажба частта на 

Общината, а именно дворно място с площ 100.00 кв. м, представляващо 100/785 кв. м в 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.601.338, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Добрич, находящ се в гр. Добрич, ул. „Асеница“ №19а, за 

сумата от 3 435.00 (Три хиляди четиристотин тридесет и пет) лв., или 34.35 лв./кв. м, без 

включен ДДС.  

 Данъчната оценка на частта на Общината е 1073.50 (Хиляда седемдесет и три, и 

0.50) лева. 

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

действия. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.1066 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на бул. „Добруджа“ №198, жк 

„Рилци“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 20: 

 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, 

ал. 1, т. 2 и ал. 2 от  Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, 

ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град 

Добрич и Галимира Златева Маринова в ПИ 72624.602.1066 (седем, две, шест, две, четири, 

точка, шест, нула, две, точка, едно, нула, шест, шест) по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15 от 12.05.2005 г. 

на ИД на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот от 10.01.2022 г., 

идентичен с УПИ XXXVI-1066 в кв. 933, предвиден „за жилищно строителство” по  

Кадастрален и ЗРП на жк „Рилци“, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински 

съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1762/01.12.2020 г. на Кмета на 

Община град Добрич, находящ се на бул. „Добруджа“ №198, чрез продажба на частта на 

Общината, а именно: дворно място с площ 28.00 (двадесет и осем) кв. м, представляващо 

28/668 (двадесет и осем от шестстотин шестдесет и осем) кв. м в идеални части от 

Поземления имот, актувано с акт за частна общинска собственост АОС №5613/05.01.2022 

г., вписан под номер №11, Том I, вх. рег. номер №52/06.01.2022 г. в Служба по 

вписванията град Добрич, за сумата от 972.00 (деветстотин седемдесет и два) лева, без 

включен ДДС или 34.71 лв./кв. м.  

 Данъчната оценка на общинската част от имота е 300.60 (триста и 0.60) лева.  

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

действия. 

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.522, находящ се на ул. 

„Чавдар войвода“ №16. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 21: 

  

 1. 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 Иван Колев Петров 

и Христо Колев Петров в Поземлен имот с идентификатор 72624.602.522 (седем, две, шест, 

две, четири, точка, шест, нула, две, точка, пет, две, две) 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 21.01.2022 г., целият с площ 1 114,00 кв. м, 

идентичен с УПИ ХІ-522 в кв. 942, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален 

и ЗРП на жк „Рилци“, приет с Решение №14-6/26.05.2004 година на Общински съвет град 

Добрич, находящ се на ул. „Чавдар войвода“ №16, чрез продажба на частта на Общината 

от 64,00 (шестдесет и четири) кв. м, актувана с АОС №5616/19.01.2022 г., вписан под 

№162, т. І, вх. рег. №395/20.01.2022 г. в Службата по вписванията град Добрич, за сумата 

от 2 048,00 (две хиляди четиридесет и осем) лева без включен ДДС.  

 Данъчната оценка на общинската част от имота е 687,00 (шестстотин осемдесет и 

седем) лева. 

 2. Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно закона действия. 

 

   

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с  идентификатор 

72624.902.360 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич 

(земеделска земя), находящ се в м. „Гаази Баба“. 

 

 

 

 

 

 

След обсъжданията, с 16 гласа „ЗА”, 7 гласа „ПРОТИВ” и 6 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно Предложение за прекратяване на 

съсобственост в поземлен имот с  идентификатор 72624.902.360 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич (земеделска земя), находящ се в м. „Гаази Баба“ 

НЕ БЕ ПРИЕТА. 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.901.17 по Кадастралната карта 

и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се в местността „Алмалий“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 23: 

 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, 

ал. 9, т. 2 от ЗОС, и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, допуска поправка на очевидна 

фактическа грешка в Решение №30-10 от 25.01.2022 г., с което е приета Програмата за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година в част ІІ. 

Обхват и съдържание на програмата, т. 7. Прекратяване на съсобственост, като под номер 

8. във вид описание на имота: вместо земеделска земя, да се чете: дворно място.  

 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 Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, 

ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град 

Добрич и Ивайло Стоянов Георгиев в поземлен имот ПИ 72624.901.17 (седем, две, шест, 

две, четири, точка, девет, нула, едно, точка, едно, седем) по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15 от 12.05.2005 г. 

на ИД на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот от 26.01.2022 г, с трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот 

за жилищни нужди, номер по предходен план №156, целият с площ 471.00 кв. м, находящ 

се в местността „Алмалий“, чрез продажба на частта на Общината, а именно: дворно място 

с площ 6.00 (шест) кв. м, представляващо 6/471 (шест от четиристотин седемдесет и един) 

кв. м в идеални части от Поземления имот, актувано с акт  за частна общинска собственост 

АОС №5619/24.01.2022 г., вписан под номер №33, Том II, вх. рег. номер №551/26.01.2022 

г. в Служба по вписванията град Добрич, за сумата от 181.00 (сто осемдесет и един) лева, 

без включен ДДС, или 30.17 лв./кв. м.  

         Данъчната оценка на общинската част от имота е 27.10 (двадесет и седем и 0.10) лева.  

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на 

преместваем павилион, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 24: 

 

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

чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе публичен 

търг за отдаване под наем на част от общински имот в УПИ V, в кв. 23 по Кадастрален и 

ЗРП на жк „Балик – Йовково“ – Север по ул. „Христо Ботев“ до бл. 12 (до изграден заслон 

за градски транспорт) с площ 6,00 кв. м за поставяне на преместваем обект – павилион за 

търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ. 

 Начална тръжна цена 40,44 лева месечно (6,00 кв. м х 6,74 лв./кв. м – зона III). 

 На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС не се начислява ДДС. 

 Срок за отдаване под наем – 5 години. 

 Наемателят се задължава да спазва разпоредбата на чл. 7, ал. 7 от Наредбата за реда 

и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община 

град Добрич.  

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет град 

Добрич. 

 

 ⅠІ. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия по изпълнението. 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 30; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков” №5 – помещение №1 на първи 

етаж (в дясно от западния вход). 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 25: 

 

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, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе публичен 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:  

  

- Помещение №1 на І-ви етаж (в дясно от западния вход) в сграда с идентификатор 

72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5, с площ 15,10 кв. м, с начална тръжна цена 

183,62 лева месечно и 20% ДДС, за склад за търговия на едро с лекарствени продукти 

(стоматологични материали).  

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“ – 29; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на информация за търговските дружества с над 50 на сто общинско участие, 

съгласно Наредба по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 26: 

 

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

връзка с чл. 9, ал. 6 от Наредбата за формата, съдържанието, реда и начина за предоставяне 

на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор: 

 

 1. Приема за информация Доклад за състоянието на системите за финансово 

управление и контрол за 2021 г. и Въпросник за самооценка на следните търговските 

дружества: 

 1.1. „ДКЦ – I – Добрич“ ЕООД  

 1.2. „ДКЦ – II – Добрич“ ЕООД 

 1.3. „ЦПЗ Д-р П. Станчев“ ЕООД 

 1.4 „Жилфонд-инвест“ ЕООД 

 1.5. „Столове“ ЕООД 

 1.6. „Градски транспорт Добрич“ ЕООД 

 

 2. Възлага на Председателя на Общински съвет град Добрич да извърши 

последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 27; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отмяна на Решение №29-21 по Протокол №29 от заседание на Общински съвет град 

Добрич, проведено на 21.12.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 27: 

 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, отменя 

Решение №29-21/21.12.2021 г. 

  

 2. Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно закона, действия. 

  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 29; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 31/22 февруари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 31 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 22 февруари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Общински годишен отчет за младежта на Община град Добрич за 2021 г. и 

Общински годишен план за младежта на Община град Добрич за 2022 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 31 – 28: 

 

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

самоуправление и местната администрация, приема Общински годишен отчет за младежта 

на Община град Добрич за 2021 г. – Приложение №1 и Общински годишен план за 

младежта на Община град Добрич за 2022 г. – Приложение №2.   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

Приложение №1   

                    

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ОТЧЕТ  

ЗА МЛАДЕЖТА 

НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

ЗА 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчетът за изпълнение на дейностите, насочени към младежите на територията на 

Община град Добрич е изготвен на база приоритети и специфични цели, в съответствие 

със Закона за младежта. 

Отчетът осигурява публичност и прозрачност на изпълнението на дейностите от 

Община град Добрич, както и на дейността на партниращи общински институции и 

организации. Процесът по наблюдение, оценка и обобщаване на информацията, цели да 

подпомогне общинската администрация и заинтересованите страни в изпълнението на 

общинските политики, както и да улесни определянето на целите за следващия период. 

Годишният отчет е изготвен на базата на събрана, обработена и обобщена информация от 

всички участници, в процеса на реализиране на младежките дейности. 

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

до 29 години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната расова, 

национална, етническа, социална и културна принадлежност. 

 

ПРИОРИТЕТ I. 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ  

И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

 

 Млади хора, отпадащи от училище 

 

Община град Добрич провежда действия и политики по превенция и ограничаване 

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

задължително обучение има социално, икономическо, етнокултурно и образователно 

измерение. Корените на това явление се търсят в семейната среда, в липсата на мотивация 

за учене, в слабия стремеж за реализация в училищна среда. Икономическите, 

образователни и етнокултурни фактори, които са рискови за отпадане на ученици, оказват 

силно влияние в квартали с компактно ромско население. 

Във връзка с функционирането на Механизъм за съвместна работа на институциите 

по обхващане, включване и  предотвратяване на отпадането от  образователната система 

на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст в гр. Добрич са 

сформирани шест екипа за обхват. В екипите участват представители на Регионално 

управление на образованието, Община град Добрич, Дирекция „Социално подпомагане“, 

МВР, училища  и др. 

Отчитайки актуалността на проблема и голямото влияние на семейството и средата 

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

намаляване броя на преждевременното напусналите ученици. Очертани са границите на 

участието и отговорностите на училищната и родителска общност в управлението на 

училището. 

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

 

        Младежи, завършващи висше образование 

 

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

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Висше училище по 

мениджмънт и Добруджански технологичен колеж – Технически университет – Варна. 

Студентите, обучавани в тях, получават образование по актуални и търсени специалности, 

отговарящи на икономическия профил на града и региона. Осигурени са възможности за 

различни форми на обучение и за получаване на диплома за образователно-

квалификационна степен „професионален бакалавър“ и „магистър“ по педагогически, 

технически и икономически специалности. Студентите са от различни възрастови групи.   

Общински съвет град Добрич взе решение за разкриване на Медицински колеж-  

филиал на Медицинския университет във Варна.  



 

 

Проектът предвижда да се провежда обучение по две специалности - медицинска 

сестра и акушерка и придобиване на образователно-квалификационна степен степен 

„Бакалавър“. 

             Общината разполага със съвременна материално-техническа база за придобиване 

на общи и специализирани клинични знания и умения, както и със специалисти, които да 

осъществяват и подкрепят практическите занятия на обучаваните. Необходимостта от тази 

стъпка по разкриване на филиал е обусловена от факта, че много от специалистите по 

здравни грижи в града са в пред и в пенсионна възраст. Тревожен е дисбалансът между 

необходимостта и възможностите за реално обезпечавене с кадри. 

 

 Професионално ориентиране и реализация 
 

 През 2021 г. продължиха дейностите за кариерно ориентиране и консултиране  на 

кариерните консултанти от ЦПЛР – Ученическо общежитие. Проведена е индивидуална и  

в групова работа с ученици, нуждаещи се от консултация, за избор на професия. Броят на 

дейностите е 499.  Използвани са: предоставен инструментариум от МОН, както и 

материали, разработени от кариерните констултанти. Дейността бе съобразена с 

епидемиологичната обстановка. 

Проведена бе традиционната Панорама на средните училища в град Добрич, която 

всяка година среща кандидат-гимназистите, техните родители и представители на 

училищата. Целта бе да се помогне за информирания избор на образование и професия на 

младите хора, съобразен с търсенето на пазара на труда. 

             Организирано бе онлайн събитие „УЕБ КАФЕНЕ“ на тема „За и против обучението 

в чужбина“, с гости студенти от Добрич, обучаващи се в България и чужбина,  както и   с 

участието на специалисти, споделящи опита си с ученици. 

Кариерните консултанти организираха рисуване и оцветяване на картини, 

изобразяващи различни професии. Рисунките бяха дарени на МБАЛ – Добрич.            

Специалистите се включиха и с групови занимания през летния период, организирани от 

Младежки център – Добрич и РБ „Дора Габе“. 

Консултантите се включиха в онлайн събитие „Дни на сини кариери“, организирано 

от Морски клъстър България, Българска морска камара, ВВУ „Н.Й.Вапцаров“, Технически 

университет – Варна, Колеж по туризъм към Икономически университет – Варна.  На 

събитието са представени различни възможности за кариерно развитие в сектори от синята 

икономика, за нейния настоящ и бъдещ потенциал. 

 В СУ „П. Р. Славейков“ е проведена среща-лекция с учениците от Х и XI клас за 

запознаване с „Тийноватор“ –  програма, която дава равен старт в предприемачеството. 

             С учениците от XI клас е проведена дискусия на английски език „Стартъп, малък 

бизнес и предприемачество“. Дискусията е част от обучението по предмета чужд език, като 

в същото време учениците активно дискутираха пазарната икономика в световен план, 

развитието на България и собственото си бъдещо участие в икономическия растеж на 

страната. Учениците обсъдиха възможности в различни области, като се съсредоточиха 

върху дългосрочните цели и резултати, а не върху краткосрочните. 

             Проведени бяха беседи с глобална цел "Кариерно ориентиране" и оперативни 

задачи - дискутиране и осмисляне на връзката между информирания избор на 

професионална кариера и качеството на личния живот. Учениците се  учат да опознават 

по-добре собствената си личност и света на труда, да изграждат умения за вземане на 

решения и осъществяване на преход от училище към професионалния живот. 

Ученици от СУ „Любен Каравелов“ посетиха Дирекция „Бюро по труда“ в Деня на 

отворените врати. Включиха се в обучения в рамките на Академия за гражданско участие, 

където са разисквани формите на управление, подготовка за вземане на решения, 

акумилиране на идеи. 



 

 

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

интерактивни уроци на тема: „Етапи на кариерното развитие – известни личности, 

постигнали върхове в своето професионално развитие“ и „Опознавам себе си, развивам 

своите умения за себепредставяне, както и  изработване на визитки и проекти „Моят път 

към успеха“.  

Проведени са интерактивни уроци за писане на CV и мотивационно писмо за 

работа. 

Ученици от от ПГАС спечелиха второ и трето място в  заключителния етап на 

националното състезание „Млад фермер“ в направления „Растениевъдство“ и 

„Животновъдство“.  Избрани бяха сред 20 отбора от цялата страна. 

На 14 декември ПГВМ „Проф. д-р Г. Павлов“ отбеляза Деня на 

ветеринарномедицинския специалист с различни дейности и инициативи.  Подготвени 

бяха презентации за историята на училището,  за българското кисело мляко и Стамен 

Григоров - български микробиолог и лекар, пръв описал бактерията Lactobacillius 

bulgaricus. Подготвена бе демонстрация „От фермата до масата“.  

             Ученици, обучаващи се по професиите „Ветеринарен техник“, „Техник – технолог 

по качеството на храни и напитки“ и „Лаборант“ представиха уменията и знанията, 

необходими за тези професии, както и възможностите за реализация. В организираната 

викторина участваха ученици от трите професионални области. Проведени бяха конкурси 

за есе „Защо избрах тази професия“ и за фотография „Аз и моят домашен любимец“. 

 

ПРИОРИТЕТ II. 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ 

УСЛУГИ 

 

           Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността 

на услугите в подкрепа на развитието на младите хора  

 

             Достъпът до информация подпомага младите хора да вземат информирани 

решения, които могат да подобрят живота им. Общностите, които имат достъп до 

навременна и релевантна информация за всички, са в по-благоприятна позиция за 

изкореняване на бедността и неравенството, осигуряване на качествено образование и 

подкрепа на човешкото здраве, култура, научни изследвания и иновации. 

            Обществените библиотеки и културните институти гарантират, че информацията, 

както и уменията, нужни за нейното усвояване, са достъпни за всички – това ги прави 

жизненоважни в дигиталната ера. Библиотеките предоставят инфраструктура за 

информационни и комуникационни технологии /ИКТ/, помагат на хората да развиват своя 

капацитет за ефективно използване на и съхраняване на информация, за да може тя да бъде 

достъпна и за бъдещите поколения. Те са доказана и надеждна мрежа от институции, които 

достигат ефективно до всички слоеве на населението. 

Един от приоритетите в общинската политика за работа с младите хора и през 2021 

г. бе утвърждаването на културните институти като обществено-информационни и 

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

културните и образователни потребности на младите хора. 

Обществените библиотеки, читалищата и музеите – Регионална библиотека „Дора 

Габе”, Регионален исторически музей - Добрич, Художествена галерия - Добрич, Народно 

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

читалище „Романо дром - 2002 г.”, Народно читалище „Мевляна - 2012“, Народно 

читалище „Български искрици-2016“ и Народно читалище „ Добрич – 2017“, макар и в 

условията на пандемия работиха за: 

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

в подкрепа на развитието на младите хора в града; 



 

 

 - Осигуряване на достъп до разнообразни услуги за личностно и професионално 

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

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

на живот; 

  - Подпомагане социалното включване на младежи в неравностойно положение, 

информираност относно политиките за социално включване, социална и професионална 

интеграция; 

  - Достъп до информация относно възможностите на младежкото участие, за 

кампании, инициативи и програми, за възможностите и ползите от доброволчеството; 

   - Организиране и провеждане прояви, стимулиращи развитието на таланта, 

творческите умения и културното изразяване на младежите;  

  - Насърчаване на междукултурния диалог и културното разнообразие, достъп до 

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

прояви. 

През 2021 г. в условията на COVID-19 на територията на гр. Добрич 

информационни услуги получиха 5010  млади хора. Това е показател за полезността и 

необходимостта от информационни центрове в обществените библиотеки и предоставяне 

на компютъризирани работни места, свободен достъп до интернет.  

И през 2021 г. обществените библиотеки се включиха в международни и 

национални кампании и разработиха свои програми за стимулиране на навиците за четене 

при младите хора, за ограмотяване, формиране на информационна грамотност сред 

младежта, стимулиране на креативността и таланта им.  

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

младежки инициативи. В такива /в по-голям дял общински/ са обхванати над 2100 млади 

хора.  

 Културните институти в град Добрич играят важна роля по отношение на  

предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора. Културният 

календар на Община град Добрич за 2021 г. предложи разнообразни прояви, насочени към 

тази целева група. Общината продължи да подкрепя и съдейства за реализиране на 

проявите, инициирани от младите хора. Любителските състави, школи и клубове по 

интереси  дадоха възможност на младежите от една страна да изявят своя талант, а от 

друга – да задоволят своите духовни потребности.  

През 2021 г. в Добрич се проведоха традиционнии нови събития, някои от които в 

онлайн формат: 

- Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“; 

- Международен младежки фестивал „Фолклор без граници“; 

- Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев”; 

- September Sun Rock Fest 2021; 

- Областен научен конкурс „Науката на живо“; 

- Шествие „Първите” по повод Трети март; 

- Национален конкурс за рисунка-дигитална живопис и графика „Моята 

България“; 

- Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения”; 

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

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

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

май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на  българската азбука, просвета и култура и 

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

календар – Сирни Заговезни, Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден, Еньовден, 

Архангелова Задушница;  

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

на европейски автори с активно участие на млади хора; 



 

 

- Национална ученическа конференция „Добруджа и първата световна война“ 

- Футболен двубой между юношите на ФК „Левски“ и ФК „Добруджа“ и 

демонстрации на радиоуправляеми модели от Сдружение „Модел-клуб Добротица“. 

- Проява „Караул на паметта“, инициирана от ученици и учители от ЕГ „Гео 

Милев, посветена на исторически събития и личности. 

- С подкрепата на Община град Добрич бяха осъществени: метъл концерта „Юлска 

вечер“ на ATTAXIC, DFTP, ТОТАЛШТЕТА и множеството концерти на музикалните 

клубове, школи и студиа в Добрич. 

Реализирани са  комплексни дългосрочни образователни програми: на РИМ – 

Добрич, Художествена галерия – Добрич, майсторите от АЕМО „Старият Добрич“, на РБ 

„Дора Габе“ . Част от дейностите са реализирани виртуално. 

             В областта на нематериалното културно наследство читалищата в града  

организираха: Международен конкурс за автентичен или възпроизведен оригинал на 

везбен мотив „Мотивът – основен елемент в българската шевица, пазещ родовата ни 

памет“ /НЧ „Български искрици – 2016 г.“/; Регионално културно изложение „Даровете на 

земята“ /НЧ „Романо дром – 2002 г./; хоротеки /НЧ „Добрич – 2017 г.“/; „С китка здравец, 

Лазаре“ – възстановка /НЧ „Пробуда – 1939 г.“/; „Да нашарим яйцата” – конкурс за най-

шарено и най-здраво великденско яйце /НЧ „Мевляна – 2012 г.“/; изложба „Едерлези“ на 

Школата по приложно изкуство при НЧ „Романо дром – 2002 г.“; изложба „До прага е 

любов“ по случай Рамазан Байрям и Международния ден на семейството; „Да посрещнем 

добри гости коледари“ – коледни песни и обреди, представени от Коледарска група при 

Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“; отбелязване на Европейския ден на езиците от НЧ 

„Добрич – 2017 г.“, НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“, НЧ „Български искрици – 2016 г.“ и НЧ 

„Мевляна – 2012 г.“ и Летен детски център „Млад възрожденец“. 

            През 2021 г. Община град Добрич организира V Областен конкурс рецитал „За да я 

има България“, в който 481 деца и млади хора от област Добрич изявиха своя талант в 

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

България. 

  С Решение №22-9/25.05.2021 г. на Общински съвет град Добрич бе приета 

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 г.  

  През изминалата година постъпиха 53 искания предоставяне на закрила. За 

постижения през 2021 г. за еднократно подпомагане одобрихме 43 ученици, а за стипендии 

9 ученици.  

            И през 2021 г. Младежки център – Добрич  работи за привличане и включване на 

децата и младите хора, с приоритетен обхват 15-29 г., в живота на общността. 

Реализираните дейности бяха насочени към личностното израстване на младия човек, 

поощряване на неговите изяви и общуване, както и обучение в неформална среда.       

Екипът на Младежки център – Добрич работи за повишаване на мотивацията и вземане на 

информирани решения, за висока степен на образование и желание за бъдеща реализация. 

Реализирани и подкрепяни  бяха различни събития за младите хора. Инициативите бяха с 

образователен и културен характер, като част от тях се осъществиха в партньорство с 

неправителствения сектор, неформални групи, училища и други в местната общност, на 

национално и международно ниво.  

Младежки център – Добрич организира следните информационни кампании: 

-  06 януари – 173 години от рождението на Христо Ботев – онлайн рубрика. 

Достигнати 18 младежи.; 

- 13 януари – Ден на българското кино – онлайн рубрика. Достигнати 22 младежи.; 

- 05 февруари – 101 години от рождението на Леда Милева – онлайн рубрика. 

Достигнати 20 младежи.;  

- 09 февруари - Ден за безопасен интернет – онлайн рубрика. Достигнати 11 

младежи.;   

- 02 април – Ден на детската книга – видео публикация. Достигнати 16 младежи.;   



 

 

- 06 април – Световен ден на здравето – онлайн публикация. Достигнати 16 младежи.;  

           Организирани бяха 34 онлайн дейности „Общуваме виртуално, а не реално“  /видеа, 

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

център – Добрич в няколко направления: неформално обучение, мотивационни дейности и 

развлекателни инициативи, които достигнаха до  6002 младежи. 

             Проведени бяха  2 неформални обучителни сесии по актуални за младите хора 

теми, в които се включиха 30 младежи. 

Към Младежки център – Добрич функционират 21 клубни форми, които обхващат 

широк кръг от интереси на младите хора в сферата на танцовото, музикалното, 

театралното и изобразително изкуство и наука. Част от клубните форми представляват 

самоорганизирали се група млади хора, без формален ръководител. В клубовете участват 

65  младежи. 

В рамките на отчетния период се проведоха 3 тематични работилници с участието 

на 27 младежи. 

Концертите, организирани от  Младежки център – Добрич дадоха  възможност за 

изява на таланта на младите творци. Проведоха се 8 концерта, с обхват от 390 млади хора.     

 Експонирани бяха 17 изложби на клубните форми към Младежки център – Добрич 

и гостуваща фотоизложба, онлайн изложба, инсталации на открито с обхват от 1198 млади 

хора. 

В конкурсите, организирани от Младежки център – Добрич се включиха 181 

младежи.  

  

ПРИОРИТЕТ III. 

НИВО НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ ЗА 

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 
 

          Млади хора, практикуващи спортни дейности  

 

Младите хора спортуват в град Добрич благодарение на изградените и 

функциониращи спортни клубове, секции, школи и форми. Регистрираните спортни 

клубове на територията на Община град Добрич са 45. Младите хора имат възможността 

да спортуват активно и професионално следните видове спорт: хандбал, волейбол, 

баскетбол, лека атлетика, футбол, карате, бокс, вдигане на тежести, художествена 

гимнастика, ориентиране, бридж, шахмат, тенис, плуване, пожаро-приложен спорт и др. 

Освен удовлетворението от постигнатите изключително добри резултати на 

регионални и национални първенства, спортът развива в подрастващите и младите хора 

редица ценни лични качества, необходими за успешната реализация в професионалния им 

и личен живот.  

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

Раковски”. В него се обучават  149  ученици от  V до XII клас.  

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

младежки дейности – Добруджа“ ежегодно организира и общинския етап на Ученически  

игри, които са вписани в Националния спортен календар на МОН.  През отчетния период 

игрите не се проведоха поради усложнената епидемиолочина обстановка.  

                  Създадена бе  организация за изготвяне на проекти за подпомагане на 

физическата активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в 

системата на предучилищното и училищното образование съгласно ПМС №46/19.03.2020 

г.;  

                  През април ученици от ПГАС се включиха в европейската инициатива „Ден без 

асансьори, а на 20.05.2021 г. в училището се проведе спортен празник, като се 

организираха турнири по волейбол, футбол и бадминтон, в които участваха всички 



 

 

ученици от училището. На 24.09.2021 г. училището се включи в инициативата  

„Европейски ден на спорта в училище“.  

                  Закупени бяха велоергометър и баскетболен кош с регулируема височина, които 

допринасят за по-добрата подготовка по физическо възпитание и спорт. 

                  На 26.05.2021 г. Младежки център – Добрич организира игри на открито с 

участието на 21 младежи. 

 Община град Добрич подкрепи традиционния за града ни турнир „Лекоатлетите 

на Добруджа“, в който взеха участие 96 ученици. 

                  Организирано бе  спортно събитие във връзка с отбелязване на Световния ден на 

ходенето – 03.10.2021 г. Предварително определени три маршрута за пешеходен туризъм 

бяха изминати от 384 граждани и гости на Добрич, включително и младежи. 

 

      Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен  

начин на живот 

 

По Общинската програма за промоция на здраве и профилактика на хроничните 

неинфекциозни болести  са поставени 10 табели със зравословни съвети на „Алея на 

здравето“ в  Градски парк „Св. Георги“. 

През 2021 г. специалистите от Превантивно-информационен център по наркотични 

вещества работиха по реализиране на Национална програма за превенция на наркотичните 

вещества в училищна среда за ученици във възрастова група  VIII – XI клас „От връстници 

за връстници“. Целта на програмата е да повиши информираността на учениците и 

училищните специалисти по отношение на видовете наркотични вещества и тяхното 

въздействие. Обхванати са 52  лица във възрастовата група от 15-29 години. Проведени са 

две срещи за запознаване с Националната програма по превенция и набиране на 

доброволци, както и девет  срещи за обучение на  13 доброволци, на възраст 15  години. 

Осъществени са две занятия на доброволците с техни съученици, с обхват 26 лица. 

              Ротационният принцип на обучение през учебната година, епидемиологичната 

обстановка и невъзможността външни лица да влизат на територията на училищата са 

причините за затрудненията по осъществяването на работата с учениците по Общинска 

програма „Превенция на употреба на наркотици в училищата за ученици VІІІ-ХІІ клас”.  

Основната цел на тази програма е учениците да придобият знания, да формират 

положително отношение и усвоят умения за здравословен начин на живот, да избягват 

рисковото поведение и да имат социално-адаптивно поведение. През 2021 г. по базовата 

програма се работи с наличен ресурс. Ръководствата  и методиките на учителите бяха 

закупени и раздадени при стартирането на програмата преди няколко години, както и 

работни тетрадки за VІІІ, ІХ Х и ХІ клас. За изпълнението на програмата са обучени 21 

лица. Шест от обучените  педагогически съветници притежават: Ръководства за учителя, в 

които са представени философията и теоретичните основи на програмата, организацията 

на часовете и основните интерактивни методи и техники на преподаване, заложени в 

програмата. Програмата съдържа три модула: 

- Модул личност и здраве. 

- Модул здраве и сексуалност. 

- Модул наркотици-рисково поведение. 

Намаляването на търсенето на наркотици се осъществява основно чрез разработване 

на програми за превенция на употреба на наркотици чрез спорт . В тази връзка продължава 

реализирането на следните програми: 

- Дългосрочна Превантивно - спортно програма „Училище по карате” 

            Програмата стартира през 2007 г., като  ежегодно продължава да се работи с 

двадесет ученици от пет училища на територията на Община град Добрич, които тренират 

по осем астрономически часа на месец в продължение на девет месеца.  



 

 

Цели на програмата са: да се  структурира и осмисля свободното време на 

учениците, да се неутрализира отрицателното влияние на улицата, да се изгради добро 

възпитание чрез спорт. 

- Дългосрочна превантивна спортна  програма „Училище по тенис” 

Програмата  стартира през 2007 г. Ежегодно дванадесет ученици от шест училища 

на територията на Община град Добрич тренират по осем астрономически часа на месец в 

продължение на девет месеца.   

Целите  на програмата са: създаване на условия и възможности за участие в 

безплатни спортни занимания в свободното им време, с оглед подобряване на здравето, 

физическата дееспособност и превенция на рисково поведение, осмисляне на свободното 

време на учениците, изграждане на добро възпитание, чрез спорт и неутрализиране на 

отрицателното влияние на улицата, използване възможностите на спорта като превенция 

срещу нетолерантността, насилието, употребата на цигари алкохол и наркотици. 

Проведени  са кампании  и инициативи с  участието на младежи с цел превенция на 

различни зависимости, поддържане на добро психическо здраве, осмисляне на свободното 

време, както следва: 

- Кампания по повод безопасен интернет „Защитени в нета“. В рамките на 

седмицата за безопасен интернет са проведени 4 срещи с общо 96 ученици на възраст 15-

16 години; 

- Конкурс за есе на тема „Изборът да си свободен‘‘ по повод 26 юни - 

Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. В 

инициатива се включиха петнадесет лица на възраст над 15 години. 

- Среща-разговор с представители на фондация „От другата страна“ и прожекция 

на късометражни филми във връзка с Деня на психичното здраве -10 октомври. За срещата 

бяха поканени 112 ученици от 5 общински училища във възрастовата граница - 15-16 

години. 

            Младежите  от СУ„Д. Талев“ участваха в Национална кампания „България без 

дим“. Изготвиха се информационни табла и проекти под надслов „Времето на пандемия и 

карантина са най-подходящото време за отказване от пушенето.“  Рисунки за вредите от 

тютюнопушенето бяха експонирани във фоайето на училището. Проведени бяха 

интерактивни уроци и изготвени презентации, посветени на 01 декември – Международен 

ден за борба със СПИН и за превенция на наркомании. Изготвено бе информационно табло 

„Мерки против разпространение на COVID -19“ от членовете на ученическия съвет.   

             В СУ „П.Р.Славейков“ през 2021 г. бяха проведени лекции, беседи, дискусии и 

обучения, съобразно възрастта на учениците по следните теми:  

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

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

здравето на човека“, „Предпазване от употреба и злоупотреба с психоактивни вещества“, 

„Избирам себе си“ /компонент – психоактивни вещества/ 

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

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

здравословни?“ „Диета?“ /компонент – хранене/. 

В училището активно действа постоянна училищна комисия по здравно 

образование, в чиято дейност са заложени и проведени мероприятия, свързани със 

сексуалната култура на подрастващите. Във връзка с превенцията и контрола на ХИВ и 

сексуално предаваните инфекции е проведено обучение от представител на комисията, а 

по повод Световния ден за борба със СПИН, както  и информационна кампания. Повишени 

са знанията и уменията на младите хора по отношение на семейно планиране, 

контрацепция и превенция на СПИН. 

Ученици от ПГАС участваха в среща – дискусия на тема „Превенция на рисково 

сексуално поведение, ХИВ/СПИН и болести предавани по полов път“, организирана от 

Младежки център – Добрич.  



 

 

Във връзка със 115-годишнината на училището бе организирана дегустация на 

бисквити и бонбони, приготвени по здравословни рецепти от клуба по интереси „Здрави и 

силни“,  а учебната компания Джуниър Ачивмънт престави уменията си в приготвянето на 

бургери. 

Младежки център – Добрич проведе информационна кампания с раздаване на 

материали с цел превенция, флаш моб, среща-дискусия на млади хора със специалист от 

РЗИ – Добрич, онлайн публикация, посветени на 01 декември – Световен ден за борба със 

СПИН. Достигнати бяха 121 младежи. 

 

ПРИОРИТЕТ IV. 

ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В 

НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

  Целенасочени мерки за социално включване на младите хора в риск на 

възраст от 18 до 25 години 

 

              През 2021 г. Община град Добрич продължи да предоставя  стартиралата през 

2020 г. социална услуга, с капаците 6 места, по проект „Наблюдавано жилище за младежи 

град Добрич“, процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.2019 

„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите, Етап 2 – 

„Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – 

Компонент 1, по  ОП „Развитие на човешките ресурси“. Тя е предназначена за младежи от 

18 до 21 години без увреждания, които са ползвали резидентна услуга или приемна грижа 

и нямат все още възможност за пълна самостоятелност поради липса на доходи и заетост. 

В Наблюдаваното жилище те водят самостоятелен начин на живот, но получават и 

подкрепа от специалисти чрез психологическо, социално, правно, трудово и друго 

консултиране. Към настоящия момент през социалната услуга са преминали 9 младежи, 5 

от които пребивават там и в момента. Дейностите по проекта ще приключат през 2023 г. 

            През 2021г. деца и младежи от ЦНСТДБУ 1, 2 и 3 участваха в следните 

мероприятия: 

- Организиран „Летен лагер за тийнейджъри” от МКБППМН. Посетени са 

Социално предприятие „Чудната градина“, МВР, Художествената галерия, Пожарната, СУ 

„Г.Ст.Раковски“, Спортна база „Рекар” и др.; 

- През юли 2021 г. младежи от Центровете са включени в летен лагер с нощувка 

на  палатка в гр. Шабла, по програма „Стъпка по стъпка”. Посетени са  местности Болата, 

Дуранккулашкото езеро, Шабленския фар. 

- През месец октомври младежите участваха в Кулинарен конкурс в Младежки 

център „Захари Стоянов”, като приготвиха различни по вкус и вид плодови и зеленчукови 

салати; 

- Организиране на арттерапия за изработване на мартеници, Великденски и 

Коледни сувенири за включване в благотворителни базари с цел събиране на средства за 

построяване на смесена площадка за деца в градски парк „Свети Георги”. 

 През 2021 г. в Младежки център – Добрич осъществи 3 тематични работилници,  в 

които взеха участие 11 представители на уязвимите групи.  

 

•   Социални услуги в общността /включително от типа подкрепа, 

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

риск, особено за интегрирането им с мерките за закрила на детето 

 

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

град Добрич са:  

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



 

 

- Център за социална рехабилитация и интеграция; 

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

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

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

пребивават 7 младежи с лека и умерена степен на увреждания, които могат да се 

справят относително самостоятелно при задоволяване на потребностите си, но с 

подкрепата на персонала; 

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

консултиране на млади семейства; 

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

личен асистент се грижи за деца и пълнолетни лица с увреждания с ЕР на ТЕЛК 

90% и над 90% с чужда помощ. 

 

      Развитие на социалните услуги за млади хора в специализираните 

институции към подготовка за извеждането и интегрирането им в общността  

 

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

младежи. Функционират три Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 

с капацитет 45 места. Преди навършване на пълнолетие  и напускане на Центровете, за 

всяко дете се извършва оценка и план за извеждане от услугата и бъдещата им интеграция 

в общността. 

В Комплекса за социални услуги /КСУ/, който включва четирите Центъра за 

настаняване от семеен  тип за  деца и младежи с увреждания всички деца са вписани в 

Регистъра за осиновяване, но до момента няма осиновяване на дете от КСУ. Почти 100% 

от децата и младежите не напускат социалните услуги, тъй като са с тежки увреждания. 

Младежите посещават Дневен център за деца и/или пълнолетни с увреждания, Център за 

социална рехабилитация и интеграция, но през 2021 г., поради епидемиологичната 

обстановка посещенията се сведени до минимум с цел опазване живота и здравето на 

децата и младежите. За децата, които посещават Центъра за специална образователна 

подкрепа са осигурени ресурсни учители, които работят с децата на място в КСУ. 

            Чрез социалната услуга Приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ в приемни 

семейства през 2021 г. се отглеждат пет младежи на възраст от 15 – 18 години. Двама от 

тях бяха реинтегрирани в биологичното семейство, трима младежи на 15,16 и 17 години 

продължават да живеят в приемните семейства. 

 

 

ПРИОРИТЕТ V.  

РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

 

        Българските младежи, участващи в международното младежко 

доброволчество;  Увеличаване броя на доброволците в България 

 

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

осигури подходяща обстановка за доброволческа дейност  и да се създаде подходяща 

обществена среда за развитието ѝ. 

 През 2021 г. функционира доброволческа група към Младежки център – Добрич, 

включваща 20 доброволци.  

             Те се включиха активно в провеждането на следните дейности: 

- Раздаване на минерална вода в горещите летни дни – 6 доброволци; 

- „Коледно вълшебство сътвори"- благотворителна коледна инициатива с участието 

на 132 младежи от град Добрич. 

 За популяризиране на доброволчеството се реализираха: 



 

 

- Срещи с доброволци - възможностите за доброволчество, които предлага 

Младежки център – Добрич бяха представени в рамките на 2 срещи, с участието 

на 15 доброволци. 

- Мотивационни срещи „Обичам България“ – 5 срещи, инициирани от доброволци. 

              Ученици от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ се включиха в дарителски кампании.  

               В инициативата „Капачки за благотворителност“ се включиха ученици и учители 

от ПГАС. 

                По случай 115-годишнината на ПГАС ученици зарадваха гражданите на Добрич с 

ръчно изработени коледни късмети, календари, химикали, ключодържатели и брошури. 

 СУ „Св.Климент Охридски“ организира концерт „Коледни звезди“. 

 

ПРИОРИТЕТ VI. 

ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 

 

        Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми 

Формирането на активна гражданска позиция сред подрастващите и младите хора 

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

успели млади хора, които имат ресурси сами да се справят и да решават възникналите пред 

тях житейски проблеми, задачи и предизвикателства. Важно значение в това отношение 

имат училищата. Основната им цел е да образоват, възпитават и социализират младите 

хора. Сред приоритетите са формиране на активна гражданска позиция и социална култура 

у учениците, която включва знания за демократичните ценности и институции в 

съвременното общество, механизмите и процедурите във всяка демократична общност, 

както и овладяване на умения за тяхното прилагане.  

Младежки конкурс „Заживей с Добрич“ бе организиран от Сдружение „Граждани 

+“. Идеите, които предложиха младите са за създаване на Общински център за 

квалификация, Квартално комуникационно средище, Интерактивна игра на територията на 

Център за защита на природата и животните. Няма отличен проект на първо място, защото 

нито един не покри изискването за  привличане на живеещите извън града добричлии.  

В училищата са изградени класови съвети, които са в основата на ученическото 

самоуправление. Представителите на тези съвети, подкрепяни от доброволци от различни 

класове, организират провяви, благотворителни събития, активно участват и подпомагат 

учителите в подготовката на инициативи в различни области на училищния живот. 

Един от основните приоритети на СУ „Димитър Талев“ е повишаване на 

гражданската активност на младежите, както и подпомагане на техните инициативи и 

кампании, осигуряване на възможност за участие в процеса на вземане на решения, 

свързани със самите тях. През 2021 г. за постигане на този приоритет са проведени 

интерактивни уроци на тема „Приятелство, доверие, толерантност“, „Стилове за решаване 

на конфликтни ситуации“, „Езикът на тялото и как можем да разчитаме знаците, които ни 

дава“, „Кибертормоз – и щетите от него“. 

Отбелязани са 9 май – Ден на Европа и Ден на победата, Ден на ученическото 

самоуправление – организиран от ученическия съвет, 11 януари – Ден на думата 

„Благодаря“, 27 Февруари – Ден на розовата фланелка. 

            Организирани са  ролеви игри „Влез в обувките на другия“. 

             СУ „Св.св.Кирил и Методий“ организира инициативи във връзка със Седмицата на 

добротата, Деня на розовата фланелка и Деня за безопасен интернет. 



 

 

             И през 2021 г. Консултативен съвет към Младежки център - Добрич продължи да 

развива  своята дейност. Съветът е сформиран в края на 2016 г., след проведена 

информационна кампания в местните медии и социални мрежи за набиране на членове. В 

рамките на своята дейност, Съветът изразява мнение относно програмата на Центъра, 

предлага и реализира младежки инициативи, в отговор на интересите и потребностите на 

широк кръг от млади хора. По инициатива на членовете на Консултативния съвет са 

проведени мотивационни срещи, срещи дискусии /по метода връстници обучават 

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

година се проведоха 3  регулярни срещи на Консултативен съвет. 

              Младежки център – Добрич организира следните инициативи: 

- 18 февруари - 148 години от гибелта на Апостола – 2 беседи за Левски с 

участието на 30 младежи. 

- 18 септември – локална среща „Промяната започва с теб в Добрич“ – с участието 

на 10 младежи. 

- 22 април – Еко акция – залесяване по повод Международния ден на земята с 

участието на 4 доброволци.        

ПРИОРИТЕТ VII. 

РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – не се отнася до Община град Добрич 

 

ПРИОРИТЕТ VIII. 

РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ 

 
Община град Добрич работи непрекъснато за създаване на благоприятна среда за 

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

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

основа на взаимно разбиране и уважение, което днес  кореспондира с идеите на модерното 

общество. Тя работи активно за насърчаване на културното многообразие като част от 

българската национална култура. Водена от този принцип, Община град Добрич: 

- осигурява равен достъп до култура; 

- съдейства за съхраняването, развитието и популяризирането на различните  

етнокултури; 

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

правата на всеки човек. 

 Насърчаването на  междукултурния диалог между живеещите в ЕС млади хора в 

периода, в който те все още развиват своя светоглед и придобиват познания и умения за 

своето бъдеще е от особено значение в контекста на съвременната глобализация. 

Контактите и взаимодействието с култури, различни от собствените, стимулира 

любопитството и желанието на младите хора да се свързват със свои връстници от целия 

свят и допринася за изграждане на толерантност и взаимно уважение, които са 

предпоставка за междукултурен диалог, който поражда нови идеи и развива разбиране за 

обществото. 

През отчетния период Младежки център - Добрич създаде и популяризира в 

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

вниманието на младите хора към темите за толерантността и човешките права,  както 

следва:  

- 27 януари – Международен възпоменателен ден на Холокоста – онлайн рубрика; 

- 16 ноември - Световен ден на толерантността;                                              



 

 

- 20 ноември – Приемане на конвенцията на ООН за правата на детето. 

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

дейности през отчетеният период се създаде среда, стимулираща потенциала на младия 

човек, с възможност за свободно общуване и създаване на нови приятелства в условия на 

толерантност и подкрепа. 

 

ПРИОРИТЕТ IX. 

ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА 

ПРЕСТЪПНОСТТА 

 

 Превантивни дейности и инициативи на МКБППМН 

 

             В превенция на правонарушенията основна роля играе Местната комисия за борба 

с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община град 

Дборич. 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, 

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

освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК.  

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните /МКБППМН/ съвместно с детска педагогическа стая /ДПС/ и органите на 

образованието организира и координира социално-превантивната дейност на територията 

на Общината, разработва програми за ограничаване действието на криминогенните 

фактори, работи съвместно с органите, имащи отношение към закрилата и защитата на 

малолетни и непълнолетни. 

   Организирането и координирането на социално-превантивната дейност, 

предотвратяването и ограничаването на действието на криминогенните фактори са 

основни функции и задачи на МКБППМН, регламентирани в ЗБППМН. 

              През 2021 г. МКБППМН организира и проведе различни дейности и мероприятия, 

свързани със свободното време на малолетните и непълнолетните, както и дейности по 

изпълнение на национални и общински планове и програми. 

Във връзка с Международния ден на Земята и Цветница, обществени възпитатели и 

деца от ЦНСТДБУ – 1, 2 и 3 се включиха в организираната от МК инициатива, като 

почистиха района на социалните услуги и озелениха дворните пространства с цветя 

закупени от Социалното предприятие „Чудната градина“ на Фондация „Св. Николай 

Чудотворец“, в което работят младежи с интелектуални затруднения.  

По повод Международния ден за борба с наркоманията МКБППМН съвместно с  

Превантивно–информационен център към Община град Добрич, организираха различни 

мероприятия с младежи на територията на град Добрич с цел превенция на факторите, 

създаващи риск за здравето на младите хора и в частност вредата от приема на наркотични 

вещества. На 25.06.2021 г.  Комисията проведе дискусия на тема: „ Не на дрогата“ с децата 

от ЦНСТДБУ – 1, 2 и 3 и волейболен турнир под наслов „Спортът срещу дрогата“.  

Спортното мероприятие се проведе в двора на социалните услуги, като в края на турнира 

участниците получиха групови награди /топки и футболни мрежи/, осигурени от 

МКБППМН. 

Младежи с противообществени прояви и техните възпитатели участваха в Арт – 

терапия под ръководството на  член от Комисията и ръководител в школата „Компютър 

Арт“ към Младежки център – Добрич. През 2022 г. творбите на участниците ще бъдат 

изложени във фоайето на Центъра, като най - добрите ще получат награди, осигурени от 

МКБППМН. 

Обществените възпитатели и непълнолетни с възпитателен надзор се включиха в 

изпълнението на програмата „Лятно училище за тийнейджъри”. Бяха организирани 



 

 

посещения в: Художествената галерия – Добрич , НЧ„Йордан Йовков”, Центъра за защита 

на природата и животните, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението”, Първо РУ  на МВР  - Добрич и др. Проведени бяха обучителни модули  и 

различни спортни и развлекателни мероприятия. 

МК и консултативния кабинет организираха през месец август лагер – семинар с 

Клуб „Деца – обучители по превенция на противообществените прояви“. Провеждането на 

летни семинари е добра практика в работата на Комисията. Прилага се принципът 

„Връстници обучават връстници“, чрез който се мултиплицират знания и умения. На 

семинара са дискутирани темите: „Хулигански прояви на непълнолетните лица и 

вандализъм“, „Трафик на хора – рисковете пред малолетните“, „Емоционалните проблеми 

на младите“ и „Корекционно – възпитателните мерки спрямо непълнолетни и малолетни, 

според ЗБППМН, социални институции в защита на децата“. 

Програма „Работата на полицията в училищата”, която включва обучителни 

модули, свързани със запознаването с работата на полицейските инспектори, помощта и 

грижата, която оказват на децата и техните семейства, правата и отговорностите на 

непълнолетните, видове престъпления и др.  

През 2020 година МК започна анкетно проучване на тема: “ Трафик на хора“ сред 

учениците от IX - XI клас от различни училища на град Добрич. Поради динамичната 

епидемична обстановка, проучването се реализира през 2020/2021 г. като през двете 

календарни години обхвана общо 500 непълнолетни лица.  Впоследствие резултатите бяха 

анализирани и представено на заседание на МКБППМН, като се проведоха и дискусии по 

темата с някой групи ученици. 

Обществени възпитатели и деца, с които Комисията работи се включиха в 

ежегодния базар на социалните услуги в община град Добрич  по случай Великденските и 

Коледни празници и изработиха украса, която бе  включена в експонираната изложба базар 

на сувенири по повод християнските празници. Събраните от базара средства ще се 

използват за изграждане на Комбинирана площадка за спорт и забавления на открито, 

подходяща и за деца с увреждане. 

МК осигури награди за организирания от Младежки център – Добрич, V Областен 

конкурс за есе на тема: „Как общуваме днес?“ в който участваха деца и младежи на 

възраст 11–19 години. Целта на конкурса бе да се даде възможност на младите автори да 

споделят нужно ли е общуването, влияе ли се от емоциите? Искат ли да знаят от какво се 

вълнуват и мислят другите около тях - близки, приятели, познати, хората с увреждания и 

др. Какви начини за общуване избират и как това се отразява на живота им? 

 

 Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора 

 

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

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

всички образователни институции работят за формирането на тази култура.  

На 20.05.2021 г. ученици от ПГАС участваха в неформално обучение на тема 

„Висока скорост и неспазването на дистанция“. Проведена бе акция на терен, съвместно с 

представители на сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР. Организирано 

бе състезание „Най-добър млад водач“, което се проведе на учебния полигон на 

гимназията с учебен автомобил. 

           Лекции и представяне на  статистически данни, разговори и дискусии се проведоха  

в СУ „П. Р. Славейков“ относно отговорността към собствения живот и живота на другиге. 

Младежите бяха  провокирани да разглеждат критично собственото си поведение. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

        Годишният план е документ за планиране на младежката политика на общинско 

ниво и определя основните цели и приоритети на Община град Добрич в областта на 

младежките политики. Базира  се на потребностите на младите хора в общината и е в 

синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта. 

       Общинският план за младежта е документ за разработване на конкретни мерки за 

работа с младите хора, за  насърчаване на икономическата активност и кариерно 

развитие, подобряване достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на 

здравословния начин на живот, превенция за социалното изключване на млади хора в 

неравностойно положение и др.  

       Общинският план за младежта се реализира в партньорство с всички 

заинтересовани страни на общинско ниво: Общински съвет град Добрич, общинска 

администрация, териториални структури на заинтересованите държавни органи, 

училищни настоятелства, училища, културни институти, Младежки център – Добрич, 

неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата, 

спорта, екологията и туризма, МКБППМН, Общински съвет по наркотични вещества, 

ЦПЛР – Ученическо общежитие, бизнес организации . 

       Планът е документ за разработване на конкретни мерки за работа с младите хора, 

за тяхната реализация и успешно усъвършенстване. 

       Настоящият план се приема в съответствие и изпълнение на Закона за младежта. 

 

II.  ВИЗИЯ 

 

       Повишаване качеството на живот  и реализацията на младите хора, живеещи в 

община Добрич чрез устойчиви механизми за задържане, подкрепа и инвестиране в 

младежта като основен фактор в устойчивото развитие на града. 

 

III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА 

 

 Съответствие на общинския план с националните  програми  и услугите за 

младежи, както и с европейските и международните стратегически документи; 

 Обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи; 

 Законосъобразност; 

 Децентрализация; 

 Равен достъп за всички младежи; 

 Формиране на мрежа от партньорства; 

 Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи; 

 Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги. 

 

 

IV. ЦЕЛЕВА  ГРУПА 

 

         Общинският план за младежта на Община град Добрич е насочен към младите 

хора на възраст от 15 до 29 години. 

 

 

Съгласно чл.16 ал.3 от Закона за младежта  Общинският план съдържа: 

 Анализ на предизвикателствата  пред младежта в  Община град Добрич 

 Приоритетите и специфични цели за провеждане на общинската политика за 

младежта и мерки за постигането им; 



 

 

 Описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на Националната 

стратегия за младежта; 

 Организация и координация на дейностите за постигане на целите; 

 Действия по наблюдение, оценка и актуализация на Общинския план за младежта; 

 Реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана. 

 

V.   АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В  

       ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

       Младите хора в Община град Добрич носят характерните особености на 

младежката общност в Европа и света. Те се сблъскват  с различни 

предизвикателства, свързани с развитието на съвременното общество и съвременния 

свят. Качествата и уменията на младите хора са от съществено значение за участието 

им в живота и просперитета на града и страната.  

        Община град Добрич  се стреми да осигури  благоприятни условия за младежите 

с цел пълноценното им личностно развитие и участието им в обществения и 

икономическия живот, както и приобщаването им на местно ниво, чрез дейности, 

насърчаващи развитието им. 

         Планирането и изпълнението на младежката политика изисква взаимодействие 

и синхрон  на действие между различните институции. 

         Доброто образование е важно условие за личната реализация на младите хора, 

за пълноценното им участие в обществения живот, както и за повишаване 

благосъстоянието на цялото общество. 

          Образователната инфраструктура на всички етапи на обучение в Община град 

Добрич е добре разгърната и осигурява равнопоставен  достъп до образование и 

извънкласни дейности. Представени са всички образователни степени и във всяка от 

тях има образователни институции с традиции за качествено образование. 

Училищната система в Община град Добрич към настоящия момент отговаря на 

потребностите и изискванията за образование. От образователното ниво на младите 

хора, до голяма степен зависи мобилността им на пазара на труда, поддържане на по-

висок жизнен стандарт и качество на живот.           Задържането на младите хора и 

включването им в заетостта е водеща цел в Община град Добрич. 

          Важен акцент е наличието на общинска нормативна уредба за стимулиране на 

ученици с изявени дарби за постижения о областта на образованието, културата, 

спорта. Ежегодното приемане на Общинска програма за закрила на деца с изявени 

дарби, ефективното и последователно прилагане на мерките  допринася за развитието 

на потенциала на учениците в Добрич.  

          С дейностите по кариерно ориентиране на ЦПЛР – Ученическо общежитие  

младежите  разширяват познанията си  за различни професии, за техните 

характеристики, изгражда се представа за собствените силни страни, интереси и 

предпочитания. Развива се способност за прилагане на различни форми на търсене на 

работа, умения за самопредставяне. 

         Дейностите по превенция и преодоляване на проблемното поведение са 

ангажимент на МКБППМН. Основната задача се свежда до координиране на 

работата на различни държавни и обществени институции в общината с отношение 

към възпитанието на младите хора. Усилията са насочени към ранна превенция на 

асоциално поведение, анализиране на факторите за извършване на криминални 

деяния и предотвратяване на криминални деяния. 

         Атмосферата на семейна среда, обществен живот, растеж, образование и 

реализиране на младите хора се обуславя от икономическата ситуация в европейски и 

национален аспект, в контекста на местните условия за икономическо развитие и 

възможностите на местния икономически микроклимат.  



 

 

          Стремежът към независимост и реализация, вземане на самостоятелни решения  

са в основата на характеристиката на младите хора. В условията на засилваща 

емиграция на младите хора в чужбина, се търсят възможности за реализиране на 

дейности, които да мотивират младите хора да се образоват и реализират в Добрич и 

България. 

          Мобилността все повече се възприема като важно средство за създаване на 

трудова заетост и икономически растеж, както и за укрепване на личното развитие на 

работещите. Относителният дел на самонаетите млади хора у нас е под средния за 

Европейския съюз. Младите хора се нуждаят от подкрепа както при стартирането, 

така и при развиването на самостоятелен бизнес. Предприемаческата култура сред 

тях е все още неразвита. Пречка се оказва и липсата на стартов капитал, ясна и 

устойчива визия за развитие в краткосрочен план, непознаване на бизнес средата и 

др.  

          Важен приоритет за Община град Добрич е повишаване качеството и достъпът 

до информационните услуги в подкрепа на младежкото развитие. 

          Младежки център – Добрич работи за популяризирането на неформалното 

образование и ползите от него сред младите хора в град Добрич и региона. 

          Община град Добрич има изградена много добра културна инфраструктура, 

която включва обществени библиотеки, музеи, читалища. Гарантирано е  качеството 

и достъпа до информационни и специализирани услуги в подкрепа на младежкото 

развитие. В тази област младежта е изправена пред следните предизвикателства: 

 необходимостта да се откликва на потребностите на обществото, основано на 

знанието и информацията, което се отличава с постоянно развиващи се 

комуникационни технологии и бърз обмен на информация; 

 влиянието на икономическата среда върху възможностите на  младите хора за 

достъп до информация и култура; 

 необходимостта от насърчаване на междукултурния диалог, основан на 

зачитането на културното многообразие в един все повече мултикултурен и 

взаимосвързан свят, отличаващ се с бърза комуникация, мобилност на хората и 

глобализация на пазарите. 

   Информацията е много важна за развитието на отделната личност и на 

обществото като цяло. Днес информационните технологии дават значителни 

предимства на всички, които ги ползват. Обществените библиотеки играят роля в 

този процес и работят активно за намаляване на различията чрез осигуряване на 

широк обществен достъп до интернет и до различни онлайн информационни услуги. 

          Важно място в този процес има Младежки център – Добрич, тъй като един от 

основните му приоритети е повишаване качеството и достъпа до информационни 

услуги в подкрепа на младежкото развитие. 

          Основна предпоставка за здравословния начин на живот на младите хора е 

наличието на условия за физическо възпитание и спорт. Ето защо за Община град 

Добрич физическото възпитание и спортната култура се превръщат в приоритетен 

фактор със социална значимост. Община град Добрич осигурява необходимите 

условия за воденето на здравословен начин на живот чрез спорт. Усилията в това 

отношение се възнаграждават с най-добрите резултати на спортните клубове на 

държавни и международни състезания.  

       В град Добрич се намира единственото за областта Спортно училище „Г. Ст. 

Раковски”. Значителни са постиженията от международни и държавни първенства и 

турнири. 

         Община град Добрич създава условия за масов спорт чрез организиране на 

спортни прояви, заложени в Спортния календар на БФСВ – Световен ден на 

предизвикателството, Световен ден на ходенето. 



 

 

         Младежки център – Добрич работи за популяризиране на доброволческата идея. 

Посредством реализиране на кампании и инициативи се цели повишаване на 

информираността за ползите от доброволчеството и формиране на позитивно 

отношение към него.   

         Община град Добрич стимулира гражданската активност сред подрастващите.  

                   Към Младежки център – Добрич функционира Консултативен съвет, 

включващ представители на различни формални и неформални групи млади хора на 

възраст 15 – 29 години,  участващи в работата на Центъра. Овластяването им дава 

възможност да изразят своето мнение за извършваните дейности и да участват 

активно в планирането на следващи инициативи за и с младите хора. Екипът на 

Младежкия център насърчава младежите да изразяват своята активна гражданска 

позиция . 

         За реализиране на своята широкообхватна дейност ще продължи 

сътрудничеството на Центъра с училища, здравни институции, дейци на изкуството, 

културата и науката, средствата за масова информация, неправителствени 

организации, Националната мрежа на младежките центрове, експерти в областта на 

младежката политика. 

          Свободното си време младите хора прекарват според личните си интереси и 

предпочитания. Младите хора се включват активно в културния живот на град 

Добрич, както със свои самостоятелни прояви и инициативи, така и с участието си 

във всички културни програми.  

         На територията на Добрич функционират студии, школи, курсове, клубове и 

формации в сферата на изкуството, в които децата и младите хора се обучават и 

развиват своите таланти, дарби и умения. Община Добрич подпомага техните 

инициативи и изявите им на наши и международни сцени. 

         Културният календар на Община град Добрич предлага разнообразни прояви, 

насочени към тази целева група, за да се даде възможност на младите хора от една 

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

          Взаимно уважение на многообразието, толерантността и солидарността са 

заложени като принципи в Европейския съюз. Многообразието в съвременния свят 

изисква от хората да проявяват приемане и разбиране на различието, на другостта, 

без предразсъдъци, осъждане и негативни оценки. Толерантността изисква уважение 

и разбиране на различните култури в нашия свят. 

          Насърчава се  взаимното разбирателство и толерантност чрез провеждане на 

множество инициативи, посветени на Международния ден на толерантността „Ден на 

розовата фланелка“, Международен ден на белия бастун, Международен ден  на 

борбата със ХИВ/СПИН, Международен ден на емигрантите и бежанците, Ден на 

борбата за ликвидиране на расовата дискриминация и др., предложени от учениците. 

         Учениците и младежите от град Добрич поддържат активни връзки с младежи 

от други общности. Най-често това се осъществява благодарение на международни 

програми и проекти, които имат за цел опознаване на страните от ЕС и света. Тези 

контакти са интересни и обогатяващи, носят удовлетворение, дават възможност за 

обмяна на опит и изграждат трайни приятелства. Едновременно с това те спомагат за 

опознаване на други общности и култури, докосване до непознати традиции, обичаи, 

нрави. 

         Община град Добрич работи за идентифициране на реалните проблеми с цел 

прилагане на адекватни мерки за подпомагане на младите хора. Гарантира се равен 

достъп  до образование, заетост, здравни и социални услуги, култура и спорт, 

независимо от пол, етническа принадлежност, социален статус. Предоставят се 

възможности за качествено участие на младите хора във формирането, 

разработването, изпълнението и прилагането на младежки политики на местно ниво. 

 



 

 

VI.   ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

 

 Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите 

хора 

 

 Популяризиране на възможностите за младежка заетост чрез европейски 

програми; 

 Разширяване на възможностите за неформално учене;  

 Популяризиране формите на неформалното учене; 

 Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за кариерно 

ориентиране и развитие на младите хора. 

 

 Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

 

 Реализиране на информационна политика, насочена към младите хора; 

 Предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи актуална, 

систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от 

интереси и потребности на младите хора; 

 Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от 

местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз; 

 Предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и общественото 

развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени умения; 

 Предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора; 

 Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за 

развитие на младите хора –професионални консултанти, юридически лица с 

нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации и др. 

 

 Насърчаване на здравословния начин на живот 

 

 Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора; 

 Превенция на тютюнопушенето, употреба на наркотици и полово предавани 

болести; 

 Насърчаване на физическата активност на младежите; 

 Подкрепа на спортни инициативи за младежи. 

 

 Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение  

 

 Популяризиране сред младите хора на целенасочени и качествени социални 

услуги; 

 Превенция на социалното изключване на младежи на възраст от 15 до 29 години в 

неравностойно положение и младежи в риск; 

 Популяризиране на възможностите за трудова  реализация на хората с 

увреждания; 

 Подобряване на архитектурната градска среда посредством различни източници на 

финансиране. 

 

 Развитие на младежкото доброволчество 

 

 Разпространение на идеята и ролята на доброволчеството сред младите хора; 

 Насърчаване на участието на младежи в доброволчески инициативи; 



 

 

 Подкрепа и подпомагане реализирането на доброволчески инициативи, 

инициирани  от младежки организации. 

 

 Повишаване на гражданската активност 

 

 Подпомагане реализирането на младежки инициативи и кампании; 

 Осигуряване на възможност младите хора да участват в процеса на вземане на 

решения, относно младежките политики на общинско и национално ниво. 

 Популяризиране на добри практики на младежка гражданска активност. 

 

 Развитие на междукултурния и международния диалог 

 

 Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и 

диалог; 

 Насърчаване на междукултурното младежко общуване. 

 Изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда. 

 Насърчаване участието на младите хора в международни програми и проекти. 

 

 Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

 

 Организиране и провеждане на информационно-образователни кампании с цел 

превенция на правонарушения, извършвани от млади хора; 

 Включване на младежи, извършители на противообществени прояви в спортни, 

културни и трудови инициативи и дейности. 

 

VII. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ 

НА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 

 

 Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите 

хора 

 

 Индивидуални и групови консултации за кариерно ориентиране на младите хора 

Срок: постоянен 

Отговорна институция: ЦПЛР – Ученическо общежитие 

 Панорама на средните училища 

Срок: м. април 2022 г. 

Отговорни институции: Община град Добрич, ЦПЛР – Ученическо    общежитие, 

училища 

 Форуми и инициативи с участието на местния бизнес и ученици 

Срок: 2022 г. 

Отговорни институции: ЦПЛР – Ученическо    общежитие, училища 

 Дейности по кариерно ориентиране, организирани съвместно с Дирекция „Бюро 

по труда“, Младежки център – Добрич, РБ „Дора Габе“ 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: ЦПЛР – Ученическо    общежитие 

 Инициатива „Фестивал на професиите“ 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: ЦПЛР – Ученическо    общежитие 

 Онлайн събитие „УЕБ КАФЕНЕ“ на тема „За и против обучението в чужбина“ 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: ЦПЛР – Ученическо  общежитие 

 Участие в Дни на сини кариери 



 

 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: ЦПЛР – Ученическо    общежитие 

 Участие в кариерно събитие на тема „Инженерно образование в 

Химикотехнологичен и металургичен университет“ 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: ЦПЛР – Ученическо    общежитие 

 Лекции и дискусии за професионално ориентиране 

Срок: 2022 г. 

Отговорни институции: училища 

 Ден на отворените врати 

Срок: 2022 г. 

Отговорни институции: училища 

 Организиране на Училищен кръг на състезание „Млад фермер“ и участие в 

Регионално състезание „Млад фермер“ 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: ПГАС 

 Лекционен курс „Моето първо работно място“ 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: СУ „П.Р.Славейков“ 

 Интерактивни уроци за кариерно развитие 

Срок: април 2022 г. 

Отговорна институция: СУ „Димитър Талев“ 

 

 Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

 

 Предоставяне на актуална информация, касаеща широк кръг интереси и 

потребности 

Срок: 2022 г. 

Отговорни институции: Община град Добрич, Младежки център – Добрич, 

Културни институти, училища 

 Онлайн публикации 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: Младежки център – Добрич 

 

 Насърчаване на здравословния начин на живот 

 

 Анкетни проучвания по училища 

Срок: м. септември 2022 г. 

Отговорна институция: ОбСНВ 

 Подготовка и разпространение на информационни материали 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: ОбСНВ 

 Актуализация на Общински превантивен сайт 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: ОбСНВ 

 Дейности по Национална програма за превенция на употребата на наркотични 

вещества 

Срок: м. март –  м. април,  м. ноември 2022 г. 

Отговорна институция: ПИЦНВ 

 Дейности по Общинска програма за превенция употребата на наркотици в 

училищата 

Срок: 2022 г. 



 

 

Отговорна институция: ПИЦНВ 

 Реализиране на дългосрочни превантивни програми 

Срок: 2022 г. 

Отговорни институции: ПИЦНВ, ОбСНВ 

 Кампания „Лято без риск“ 

Срок: м. май – м. септември 2022 г. 

Отговорни институции: ПИЦНВ, ОбСНВ 

 Отбелязване на Световен ден за борба със СПИН 

Срок: 01.12.2022 г. 

          Отговорна институция: Младежки център – Добрич 

 Отбелязване на Световния ден на предизвикателството 

Срок: м. май 2022 г. 

Отговорна институция: Община град Добрич 

 Организиране на спортна проява във връзка със Световния ден на ходенето 

Срок: м. октомври 2022 г. 

Отговорна институция: Община град Добрич 

 Организиране на Общински кръг на Ученически игри за учебната 2021/2022 г. 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: Община град Добрич 

 Спортни инициативи и дейности 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: Младежки център – Добрич 

 Спортни празници 

Срок: 2022 г. 

Отговорни институции: училища 

 Училищни турнири 

Срок: 2022 г. 

Отговорни институции: училища 

 Запознаване на учениците с Програма за превенция на воден травматизъм 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: ПГАС 

 Разяснителна кампания за влиянието на физическата активност върху човешкото 

тяло 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: СУ „П.Р.Славейков“ 

 Участие в Национална кампания „България без дим“ 

Срок:  м. ноември 2022 г. 

Отговорна институция: СУ „Димитър Талев“ 

 

 Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение  

 

 Включване на младите хора в неравностойно положение във всички области на 

обществения живот 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: Община град Добрич, Социални услуги 

 

 Развитие на младежкото доброволчество 

 

 Участие младежи- доброволци в инициативи и мероприятия 

Срок:постоянен 

Отговорна институция: Младежки център – Добрич 



 

 

 Организиране на срещи с доброволци 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: Младежки център – Добрич 

 Благотворителна инициатива „Коледно вълшебство сътвори“ 

Срок: 08-23.12. 2022 г. 

Отговорна институция: Младежки център – Добрич 

 Дарителски кампании 

Срок: 2022 г. 

Отговорни институции: училища 

 

 Повишаване на гражданската активност 

 

 Неформални обучения – мотивационни срещи, срещи-дискусии 

Срок: 2022 г. 

       Отговорна институция: Младежки център – Добрич 

 Тематични работилници 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: Младежки център – Добрич 

 Изложби в партньорство с други организации, инсталации на открито 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: Младежки център – Добрич 

 Екологични инициативи  

 Срок: м. март, м. април, м.юли, м. септември 2022 г. 

тговорна институция: Младежки център – Добрич 

 Отбелязване на значими дати, чествания 

Срок: 2022 г. 

Отговорни институции: Община град Добрич, Младежки център – Добрич, училища 

 Ден на ученическото самоуправление 

Срок: 2022 г. 

Отговорни институции: училища 

 

 Развитие на междукултурния и международния диалог 

 

 Информиране на младите хора за международни конкурси и инициативи 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция:  Община град Добрич, Младежки център – Добрич 

 Клубни форми в сферата на науката, танцовото, музикално, театрално, и 

изобразително изкуство 

Срок: м.януари – м. май 2022 г., м. октомври – м. декември 2022 г. 

Отговорна институция: Младежки център – Добрич 

 Концерти на млади изпълнители 

Срок: м. март, м. май, м. октомври, м. декември 

Отговорна институция: Младежки център – Добрич 

 Театрални спектакли на клуб „Театър“ 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: Младежки център – Добрич 

 Конкурси 

Срок: 2022 г.; 

Отговорни институции: Община град Добрич, Младежки център – Добрич 

 Организиране на  училищни концерти, театрални спектакли 

Срок: 2022 г. 

Отговорни институции: училища 



 

 

 

 Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

 
 Реализиране на превантивна програма за превенция на асоциалното поведение 

сред учениците 

 Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: МКБППМН 

 Анкетно проучване  с ученици 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: МКБППМН 

 Конкурс „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата“  и волейболен турнир 

Срок: 2022 г. 

Отговорна институция: МКБППМН 

 Обучителен лагер – семинар с Клуб „Деца – обучители по превенция на 

противообществените прояви“ 

 Лятно училище за тийнейджъри 

Срок:2022 г. 

Отговорна институция: МКБППМН 

 Интерактивни уроци „Стилове за решаване на конфликтни ситуации 

Срок: м. април 

Отговорна институция: СУ „Димитър Талев“ 

 Провеждане на инициативи за пътна безопасност, открити уроци, интерактивни 

уроци 
Срок: 2022 г. 

Отговорни институции: училища 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

 Координиране на дейностите и оперативно взаимодействие  на всички структури, 

работещи в сферата на младежките дейности  

 Организиране и реализиране на  съвместни инициативи 

 

IX. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

 Наблюдение изпълнението на плана  

 Планът е отворена система и подлежи на промени при постъпване на      

предложения 

  Изготвяне на Отчет за изпълнение на плана за 2022 г. 

 

X.  ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА 

МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

Популяризирането на плана ще се осъществи чрез сайта на Община град Добрич и  

чрез регулярни прессъобщения до медиите. 

 

XI. ФИНАНСИРАНЕ 

 

 Годишни бюджети на институциите, ангажирани с изпълнение на плана 

 Целеви средства по одобрени проекти 

 Общински бюджет 


