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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез провеждане на  процедура за избор 

на кредитна институция с цел реализация на инвестиционен проект „Нов градски 

център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 1: 

  

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

местната администрация, във връзка с чл. 4,  т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг 

Общински съвет град Добрич: 

 

1. Дава съгласие Община град Добрич да поеме дългосрочен дълг за  

реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и 

пешеходни пространства на град Добрич“ при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – до 12 000 000  (дванадесет милиона) лева;  

 Валута на дълга – лева;  

 Цел на дълга -    финансиране  на инвестиционен проект „Нов градски център с 

обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“; 

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

 Срок за усвояване: до 3 години, от датата на подписване на договора за кредит; 

 Условия за погасяване: 

- Окончателно погасяване – до 15 години, от датата на подписване на договора за 

кредит; 

- Гратисен период за главницата – до 3 години от датата на подписване на 

договора за кредит; 

-  След изтичане на гратисния период – на равни месечни вноски; 

- Без такси за предсрочно погасяване; 

 Максимален лихвен процент – равен на основния лихвен процент  обявен от 

Българска народна банка (БНБ) плюс надбавка не повече от 2.5 (две цяло и пет 

десети) процентни пункта годишно;  

 Други такси – еднократна такса управление – до 0,2 % от размер на кредита; 

 Източници за погасяване на главницата – бюджетни средства, генерирани 

собствени приходи  и/или обща изравнителна субсидия и целеви трансфер за 

капиталови разходи; 

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

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на 



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

публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич 

по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, 

включително и тези, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да проведе 

процедура за избор на финансова или кредитна институция, която да осигури 

необходимото финансиране, да подпише договора за кредит и договора за залог; както 

и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т. 1. 

3. Изборът на премирания проект, по който ще продължи разработването на 

техническия и работен проект да става с решение на Общински съвет.  

4. Усвояването на кредита да става на етапи, съгласувани по дейности и размер с 

Общински съвет.  

4.1. Първи етап – разплащане на средства за организация, провеждане на 

конкурс и премиране на участниците; 

4.2. Втори етап – изготвяне на технически и работен проект и съгласуване на 

стойностите на проектите; 

4.3. Трети етап – съгласуване за изпълнение и регламентиран начин на плащане 

– 30% авансово плащане, 2 междинни плащания по 20% и окончателно плащане след 

произнасяне на технически надзор и издаване на разрешение за строеж и 5 % от 

стойността за изготвяне на проекта и авторски надзор, който ще бъде платен към края 

на реализация на проекта. 

5. Всяко тримесечие от датата на договора за реализация на проекта Общински 

съвет град Добрич да получава отчет за извършените дейности и изразходваните 

средствата за тяхното реализиране. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 24; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич 

през първо и второ тримесечие на 2022 г. и актуализирано разпределение на 

променените бюджети към 30.06.2022 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 2: 

 

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

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

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

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

второстепенните разпоредители с бюджет през първо и второ тримесечие на 2022 г. и 

актуализираното разпределение на бюджетните сметки на разпоредителите с бюджет 

при Община град Добрич към 30.06.2022 година, съгласно приложения № 1, 2 и 3. 

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



    
Приложение № 1 

СПРАВКА 

ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

      

§ Наименование на параграфа 

Държавни дейности Местни дейности 

Начален 

 план Уточнен план 

Начален  

план Уточнен план 

01.01.2022 г. 30.06.2022 г. 01.01.2022 г. 30.06.2022 г. 

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ         

  1. Имуществени и др. данъци         

0103  Патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници     180 000 180 000 

0113 в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници     90 000 90 000 

0100 Всичко § Данък върху доходите на физически лица 0 0 180 000 180 000 

1301 данък в/у недвижими имоти     2 100 000 2 100 000 

1303 данък в/у превозните средства     4 600 000 4 600 000 

1304 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин      2 300 000 2 300 000 

1308 туристически данък     30 000 30 000 

1300 Всичко § Имуществени данъци 0 0 9 030 000 9 030 000 

2000 Други данъци     100 100 

  Всичко  Имуществени и други данъци  0 0 9 210 100 9 210 100 

  2. Неданъчни приходи         

2404 приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 610 800 610 800 1 050 000 1 050 000 

2405 приходи от наеми на имущество 11 797 11 797 1 800 000 1 800 000 

2406 приходи от наеми на земя 45 200 45 200 270 000 270 000 

2407 приходи от дивиденти     5 000 5 000 

2408 приходи от лихви по текущи банкови сметки     10 000 10 000 

2419 приходи от други лихви     2 737 2 737 

2400 Всичко § Приходи и доходи от собственост 667 797 667 797 3 137 737 3 137 737 

2701 такси за ползване на детски градини      100 000 100 000 

2702 такси за ползване на детски ясли и др.по здравеопазването     65 000 65 000 

2704 такси за ползване на дом.соц.патронаж и др. общ.соц.услуги     245 000 245 000 



2705 такси за ползване на пазари, тържища,панаири, тротоари и др.     420 000 420 000 

2707 такси за битови отпадъци     5 850 000 5 850 000 

2708 такси за ползване на общежития и др. по образованието 10 000 10 000     

2710 такси за технически услуги     300 000 300 000 

2711 такси за административни услуги     230 000 230 000 

2715 такси за откупуване на гробни места     86 000 86 000 

2717 такса за притежаване на куче     7 000 7 000 

2729 други общински такси     110 000 110 000 

2700 Всичко § Общински такси 10 000 10 000 7 413 000 7 413 000 

2802 глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви, обезщетения и начети     150 000 150 000 

2809 наказателни лихви за данъци, мита и осиг. вноски     600 000 600 000 

2800 Всичко § Глоби, санкции и наказ. лихви 0 0 750 000 750 000 

3601 реализирани курсови разлики от вал. операции (нето)   -56   -105 

3619 други неданъчни приходи 6 625 6 625 40 000 40 000 

3600 Всичко § Други  приходи 6 625 6 569 40 000 39 895 

3701 внесен ДДС (-)     -1 651 517 -1 651 517 

3702 внесен д-к в/у приходите от стоп. дейност на бюдж. предприятия (-) -15 595 -15 595 -190 000 -190 000 

3700 Всичко § Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите -15 595 -15 595 -1 841 517 -1 841 517 

4022 постъпления от продажба на сгради     1 100 000 1 100 000 

4030 постъпления от продажба на нематериални  дълготрайни активи     40 000 40 000 

4040 постъпления от продажба на земя     3 000 000 3 000 000 

4000 Всичко § Постъпления от продажба на нефининансови активи 0 0 4 140 000 4 140 000 

4100 Приходи от концесии     217 200 217 200 

4501 текущи помощи и дарения от страната   47 478   4 200 

4503 капиталови помощи и дарения страната       1 004 

4500 Всичко § Помощи и дарения  от страната 0 47 478 0 5 204 

4610 текущи помощи и дарения от Европейския съюз       669 

4650 текущи помощи и дарения от други международни организации       35 205 

4670 др. текущи помощи и дарения от чужбина       4 170 

4600 Всичко § Помощи и дарения от чужбина 0 0 0 40 044 



  Всичко  Неданъчни приходи 668 827 716 249 13 856 420 13 901 563 

  ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ: 668 827 716 249 23 066 520 23 111 663 

II. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ         

1. Трансфери         

3111 

обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ за 

общини(+) 56 145 614 56 771 071     

3112 

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от 

ЦБ за общини (+)     5 350 200 5 350 200 

3113 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи(+)     935 400 935 400 

3118 

получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез  

кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х   15 727   345 810 

3120 Възстановени трансфери за ЦБ (-) -214 363 -214 363     

3128 

получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез 

кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х   738 394     

3100 

Всичко § Трансфери между бюджета на бюджетната организация и 

ЦБ (нето) 55 931 251 57 310 829 6 285 600 6 631 410 

6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)   2 330 329 2 748 200 2 768 312 

6102 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)     -386 400 -401 880 

6105 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)   25 611     

6100 Всичко § Трансфери между бюджети (нето) 0 2 355 940 2 361 800 2 366 432 

6201 получени трансфери (+)   39 475 149 465 149 465 

6202 предоставени трансфери (-)     -3 177 529 -3 177 529 

6200 

Всичко § Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС 

(нето) 0 39 475 -3 028 064 -3 028 064 

6401 получени трансфери (+)   34 682     

6400 

Всичко § Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, 

включени в консолидираната фискална програма    34 682 0 0 

  Всичко Трансфери: 55 931 251 59 740 926 5 619 336 5 969 778 

2. Временни безлихвени заеми         

7600 

Временни безлих. заеми м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС 

(нето)        60 334 



  Всичко Временни безлихвени заеми: 0 0 0 60 334 

  ВСИЧКО БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 55 931 251 59 740 926 5 619 336 6 030 112 

  ВСИЧКО ПРИХОДИ  (I+II) 56 600 078 60 457 175 28 685 856 29 141 775 

БЮДЖЕТНО САЛДО -3 897 092 -3 897 092 -14 357 191 -14 289 738 

III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ         

7201 предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)     -1 950 925 -1 950 925 

7202 Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)     72 394 72 394 

7200 Предоставена възмездна финансова помощ (нето) 0 0 -1 878 531 -1 878 531 

8312 Получени дългосрочни заеми от банки в страната     10 749 056 10 749 056 

8322 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната     -1 157 900 -1 157 900 

8371 получени краткосрочни заеми от други лица  в страната (+)     1 625 771 1 625 771 

8372 получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)     1 096 117 1 096 117 

8381 погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)       -118 333 

8300 Всичко § Заеми от  банки и други лица в страната (нето) 0 0 12 313 044 12 194 711 

8803 

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от 

Европейския съюз -835 142 -835 142 -118 334 -118 334 

8800 

Всичко § Събрани средства и извършени плащания за сметка на 

др. бюджети, сметки и фондове (нето)  -835 142 -835 142 -118 334 -118 334 

9336 

Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни 

депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)     -1 951 280 -1 900 400 

9300 Всичко § Друго финансиране (нето) 0 0 -1 951 280 -1 900 400 

9501 остатък в левове по с-ки от предходния период (+) 4 381 103 4 381 103 5 983 166 5 983 166 

9502 остатък в левова равност-ст по валутни сметки от предх. период (+) 351 131 351 131 9 126 9 126 

9500 Всичко § Депозити и средства по сметки (нето) 4 732 234 4 732 234 5 992 292 5 992 292 

  ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ: 3 897 092 3 897 092 14 357 191 14 289 738 

  ОБЩО ПРИХОДИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 60 497 170 64 354 267 43 043 047 43 431 513 

 

 



      

Приложение № 2 

СПРАВКА 

 ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 
        

§ Наименование на параграфа 

Държавни дейности Местни дейности Дофинансиране 

Начален 

план 

Уточнен 

план 

Начален 

план 

Уточнен 

план 

Начален 

план 

Уточнен 

план 

01.01.2022г. 30.06.2022 г. 01.01.2022 г. 30.06.2022 г. 01.01.2022 г. 30.06.2022 г. 

0100 

Заплати за персонала, нает по тр.и сл. 

правоотношения 36 553 261 36 381 613 5 287 134 5 287 134 557 800 557 800 

0200 Др. възнаграждения и плащания за персонала 1 208 237 3 747 159 844 412 920 675 144 000 144 900 

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодател 8 321 280 8 675 077 1 195 408 1 197 142 107 000 107 000 

0551 осиг.вноски от работодател за ДОО 4 458 930 4 692 969 763 270 764 004 65 000 65 000 

0552 осиг.вноски от работодател за УПФ 1 014 853 1 010 215         

0560 здравно-осиг. вноски от работодател 1 831 806 1 922 757 286 927 287 507 27 000 27 000 

0580 вноски за доп. задължително осиг. от работодател 1 015 691 1 049 136 145 211 145 631 15 000 15 000 

1000 Издръжка 11 202 090 11 440 576 17 650 044 17 749 978 114 022 113 122 

1011 Храна 1 802 680 1 796 508 423 989 413 140     

1012 Медикаменти 34 870 34 920 5 700 5 700     

1013 Постелен инвентар и облекло 287 785 297 410 208 025 208 025     

1014 Уч. и научноизсл. разходи и книги за библиотеки 45 806 63 546     7 000 7 000 

1015 Материали 1 420 046 1 569 320 662 986 770 349 3 000 3 000 

1016 Вода, горива и енергия 2 536 284 2 616 180 2 475 826 2 425 167 13 000 13 000 

1020 Разходи за външни услуги 2 330 791 2 370 955 10 619 097 10 385 445 18 022 18 022 

1030 Текущ ремонт 1 605 960 1 655 540 2 652 995 2 958 859     

1051 Командировки в страната 72 343 85 611 53 960 57 360     

1052 Краткосрочни командировки в чужбина   760 5 000 14 972     

1062 Разходи за застраховки 15 726 16 256 39 159 39 663     

1063 Такси ангажимент по заеми     20 000 20 000     

1069 Други финансови разходи       11 000     

1091 СБКО 514 372 276 038 125 307 85 959 73 000 72 100 

1092 

Договорни санкции и неустойки, съд.обезщет. и 

разноски 100 36 869 300 000 300 000     



1098 Др. неклас. в др. параграфи и подпараграфи 535 327 620 663 58 000 54 339     

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 96 809 101 994 446 657 447 524     

4000 Стипендии 285 477 321 502 900 900 7 500 7 500 

4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи 91 914 457 513 60 700 60 700 110 000 110 000 

4300 Субсидии за нефинансови предприятия 1 259 346 1 702 518 45 000 45 000     

4500 Субсидии за организации с нестопанска цел 556 808 556 808 800 000 800 000 30 000 30 000 

4600 Разходи за чл. внос и участие в нетърг. организации 462 462 50 350 51 350     

2200 Разходи за лихви по заеми от страната     500 000 500 000     

2900 Други разходи за лихви     10 000 10 000     

5100 Основен ремонт на ДМА 217 658 217 658 12 400 861 12 400 861     

5200 Придобиване на ДМА 316 325 363 884 1 605 897 1 922 564 35 000 35 000 

5300 Придобиване на НДА 5 000 5 000 2 400 2 400     

5400 Придобиване на земя     50 000 50 000     

5500 Капиталови трансфери     50 000       

9700 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 382 503 382 503 937 962 879 963     

9999 ВСИЧКО РАЗХОДИ 60 497 170 64 354 267 41 937 725 42 326 191 1 105 322 1 105 322 



   

  
Приложение № 3 

    АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ  

НА РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ С БЮДЖЕТ ПРИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА 

 

РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ И ДЕЙНОСТИ 
Уточнен годишен план 

държавни местни дофин-не 

Община Добрич, в т.ч.: 7 835 859 31 531 182 1 026 540 

Дейност 122 "Общинска администрация" 3 326 064 973 400 881 800 

Дейност 123 "Общински съвети"    709 890   

Дейност 128 "Международни програми и 

споразумения, дарения и помощи от чужбина"   76 764   

Дейност 239 "Други дейности по вътрешната 

сигурност" 440 694 10 000   

Дейност 282 "Отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и мощности" 197 285     

Дейност 283 "Превантивна дейност за намаляване 

на вредните последствия от бедствия и аварии" 698     

Дейност 311 "Детски градини" 280 505 332 494   

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 234 887     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 1 531 556   4 740 

Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването" 31 630 1 065 127   

Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа" 131 581     

Дейност 532 "Програми за временна заетост" 12 882     

Дейност 535 "Преходни жилища" 4 200     

Дейност 551 "Дневни центрове за лица с 

увреждания" 348 675     

Дейност 589 "Други служби и дейности по 

социалното осигуряване, подпомагане и заетостта" 321 684   110 000 

Дейност 604 "Осветление на улици и площади"   900 000   

Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа"   13 844 151   

Дейност 619 "Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното 

развитие"   2 890 100   

Дейност 623 "Чистота"   7 010 814   

Дейност 629 "Други дейности по опазване на 

околната среда"   30 000   

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"   800 000   

Дейност 738 "Читалища" 556 808   30 000 



Дейност 745 "Обредни домове и зали"   208 400   

Дейност 746 "Зоопаркове"   25 000   

Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, 

ремонт и изграждане на пътищата"   178 419   

Дейност 849 "Други дейности по транспорта, 

пътищата, пощите и далекосъобщенията" 416 710     

Дейност 878 "Приюти за безстопанствени животни"   100 000   

Дейност 898 "Други дейности по икономиката"   934 500   

Дейност 910 "Разходи за лихви"   510 000   

Дейност 997 "Други разходи некласифицирани по 

другите функции"   52 160   

Дейност 998 "Резерв"    879 963   

Детска градина № 8 "Бодра смяна", в т.ч: 1 227 296 24 623   

Дейност 311 “Детски градини” 1 224 033 24 623   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 3 263     

Детска градина № 10 "Слънчице" 646 050 12 881   

Дейност 311 “Детски градини” 643 966 12 881   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 084     

Детска градина № 12 "Щурче" 1 053 032 21 176   

Дейност 311 “Детски градини” 1 050 857 21 176   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 175     

Детска градина № 17 "Първи юни" 695 028 74 075   

Дейност 311 “Детски градини” 655 048 74 075   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 39 414     

Дейност 713 "Спорт за всички" 566     

Детска градина № 18 "Дора Габе" 541 971 11 546   

Дейност 311 “Детски градини” 540 340 11 546   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 1 631     

Детска градина № 20 "Радост" 696 930 13 844   

Дейност 311 “Детски градини” 692 580 13 844   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 4 350     

Детска градина № 23 "Звездица" 1 089 348 67 723   

Дейност 311 “Детски градини” 1 061 602 67 723   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 27 746     

Детска градина № 25 "Весела" 1 115 892 76 048   

Дейност 311 “Детски градини” 1 087 603 76 048   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 28 289     

Детска градина № 26 "Звънче" 565 910 12 685   

Дейност 311 “Детски градини” 563 191 12 685   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 719     

Детска градина № 27 "Славейче" 1 040 381 112 858   

Дейност 311 “Детски градини” 1 033 871 112 858   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 6 510     



Детска градина № 32 "Зорница" 1 021 694 17 964   

Дейност 311 “Детски градини” 1 013 219 17 964   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 8 475     

Дирекция "Хуманитарни дейности",  в т.ч.: 13 990 265 3 338 357 0 

Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени 

групи в детска градина" 3 721 896 333 000   

Дейност 437 "Здравен кабинет в детски градини и 

училища" 909 526     

Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването" 351 131     

Дейност 524 "Домашен социален патронаж, 

трапезарии и други социални услуги"   934 215   

Дейност 525 " Клубове на пенсионера, инвалида и 

други"   142 451   

Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа" 160 505     

Дейност 530 "Центрове за настаняване от семеен 

тип" 2 678 115     

Дейност 532 "Програми за временна заетост" 10 799     

Дейност 535 "Преходни жилища" 143 172     

Дейност 540 "Домове за стари хора" 1 569 164     

Дейност 550 "Центрове за социална рехабилитация 

и интеграция" 256 375     

Дейност 551 "Дневни центрове" 1 354 880     

Дейност 554 "Защитени жилища" 257 232     

Дейност 561 "Социални услуги в домашна среда" 236 197     

Дейност 562 "Асистенти за лична помощ" 2 190 402     

Дейност 589 "Други служби и дейности по 

социалното осигуряване, подпомагане и заетостта" 150 871     

Дейност 737 "Оркестри и ансамбли"   1 574 631   

Дейност 759 "Други дейности по културата"   354 060   

ПМГ “Иван Вазов”, в т.ч.: 1 587 075 0 160 

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 1 292 695   160 

Дейност 326 "Професионални гимназии и 

паралелки за професионална подготовка" 253 617     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 40 763     

СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, в т.ч.: 2 669 527 0 35 320 

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 2 560 763   35 320 

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 83 237     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 25 527     

СУ “П. Р. Славейков”, в т.ч.: 3 074 007 0 290 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 13 532     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 3 028 537   290 



Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 544     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 31 394     

СУ “Л. Каравелов”, в т.ч.: 1 932 104 0 0 

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 1 790 989     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 99 212     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 41 903     

ОУ “П. Волов”, в т.ч.: 798 056 0 0 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 27 021     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 759 406     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 3 806     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 7 823     

СУ "Димитър Талев", в т.ч.: 2 301 945 0 790 

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 2 147 617   790 

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 124 853     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 29 475     

СУ “Св. Кл. Охридски”, в т.ч.: 4 823 265 0 0 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 24 016     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 3 675 066     

Дейност 326 "Професионални гимназии и 

паралелки за професионална подготовка" 914 604     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 154 892     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 54 687     

ЕГ “Гео Милев”,  в т.ч.: 2 250 932 0 650 

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 2 207 497   650 

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 39 090     

Дейност 713 "Спорт за всички" 4 345     

ОУ “Христо Ботев”, в т.ч.: 2 036 871 0 130 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 31 402     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 1 885 618   130 

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 99 870     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 19 387     

Дейност 713 "Спорт за всички" 594     

ОУ “Христо Смирненски”, в т.ч.: 772 478 0 0 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 19 397     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 727 793     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 1 637     



Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 23 621     

Дейност 713 "Спорт за всички" 30     

ОУ “Стефан Караджа” в т.ч.: 1 023 596 0 0 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 30 844     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 871 915     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 102 058     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 17 642     

Дейност 713 "Спорт за всички" 1 137     

ОУ “Хан Аспарух”, в т.ч.: 1 924 975 0 0 

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 1 845 716     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 53 503     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 21 094     

Дейност 532 "Програми за временна заетост" 4 662     

ОУ “Йордан Йовков”, в т.ч.: 832 910 0 0 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 12 971     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 558 985     

Дейност 326 "Професионални гимназии и 

паралелки за професионална подготовка" 240 143     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 10 214     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 9 590     

Дейност 713 "Спорт за всички" 1 007     

ОУ “Н.Й.Вапцаров”, в т.ч.: 642 463 0 0 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 20 224     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" 610 034     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 1 631     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 10 574     

СУ “ Г.С.Раковски”, в т.ч.: 828 919 0 160 

Дейност 324 "Спортни училища" 783 551   160 

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 16 929     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 27 120     

Дейност 713 "Спорт за всички" 1 319     

Професионална гимназия по ветеринарна 

медицина "Проф. д-р Георги Павлов" 1 595 299 0 260 

Дейност 326 "Професионални гимназии и 

паралелки за професионална подготовка" 1 573 706   260 

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 21 593     

Професионална гимназия по аграрно стопанство 1 357 650 0 0 

Дейност 326 "Професионални гимназии и 

паралелки за професионална подготовка" 1 325 310     



Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 11 870     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 19 998     

Дейност 713 "Спорт за всички" 472     

“Ученическо общежитие”, в т.ч.: 392 958 0 13 022 

Дейност 332 "Общежития" 342 648     

Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно 

развитие" 50 310   13 022 

“Общински младежки център”, в т.ч.: 0 467 212 0 

Дейност 389 "Други дейности по образованието"   443 300   

Дейност 898 "Др. дейности по икономиката"   23 912   

“Регионален исторически музей”, в т.ч.: 792 148 0 12 000 

Дейност 739 "Музеи, художествени галерии, 

паметници на културата и етнографски комплекси с 

национален и регионален характер" 
792 148   12 000 

РБ “Дора Габе”, в т.ч.: 661 803 0 7 000 

Дейност 751 "Библиотеки с национален и 

регионален характер"  661 803   7 000 

“Художествена галерия”, в т.ч.: 535 630 0 9 000 

Дейност 739 "Музеи, художествени галерии, 

паметници на културата и етнографски комплекси с 

нацационален и регионален характер" 
535 630   9 000 

ОБП “Устойчиви дейности и проекти”, в т.ч.: 0 2 414 322 0 

Дейност 622 "Озеленяване"   2 394 322   

Дейност 623 "Чистота"   20 000   

ОП “Спортни имоти”, в т.ч.: 0 1 012 751 0 

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"   1 012 751   

ОП “Паркинги и пазари”, в т.ч.: 0 773 551 0 

Дейност 866 "Общински пазари и тържища"   309 347   

Дейност 898 "Др. дейности по икономиката"-Синя 

зона   464 204   

ОП “Обреден дом”, в т.ч.: 0 543 010 0 

Дейност 745 "Обредни домове и зали"   543 010   

ОП "Център за защита на природата и 

животните", в т.ч.: 0 631 194 0 

Дейност 746 "Зоопарк"   479 098   

Дейност 878 "Приюти за безстопанствени животни"   152 096   

ОП "Комуналстрой", в т.ч.: 0 1 169 189 0 

Дейност 619 "Др. дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното 

развитие"   999 189   

Дейност 623 "Чистота"   170 000   

 

  

Приложение № 3 

    



    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Формиране на паралелка в Спортно училище „Георги Стойков Раковски“ с по-малък 

брой ученици от минималния норматив 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 3: 

 

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

и във връзка с чл.68, ал.1, т.2, чл. 68, ал.2 и чл. 68, ал. 8 от Наредбата за финансиране на 

институциите  в системата на предучилищното и училищното образование, 

1. Разрешава, през учебната 2022/2023 година в Спортно училище „Георги 

Стойков Раковски“ да се формира  паралелка с брой ученици, по-малък от минималния 

норматив: 

– една паралелка в 5. клас по прогнозни данни с 12 ученици.   

  

 

      ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (п) 

  (инж. Нивелин Радичков)  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                                (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Промяна предназначението и учредяване право на безвъзмездно ползване върху общински 

имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.604.472.1.116 по КККР на град 

Добрич находящ се на адрес: град Добрич, ул. „Силистра“, бл. 53, вх. В, ет. 8, ап. 16 на 

Фондация „Св. Николай Чудотворец“ 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 4: 

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС, и чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от 

Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, 

управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, 

Общински съвет град Добрич променя предназначението на долупосоченото жилище, 

съобразно потребностите на общината: 

Общинския съвет на град Добрич изважда от списъка с резервни жилища и допълва 

списъка на жилища от основен фонд, със следния жилищен имот: 

- Апартамент № 16, вх. В, ет. 8, на ул. „Силистра“ бл. 53 със застроена площ 94.01 кв.м., 

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.604.472.1.116 по КККР на 

град Добрич. Акт за общинска собственост №708/07.07.2005г. 

 

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 65 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет дава право 

на безвъзмездно ползване върху общински имот – самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 72624.604.472.1.116 по КККР на град Добрич, апартамент № 16 с площ 94, 01 

кв. м., изба № 6, находящ се на адрес: град Добрич, ул. „Силистра“ № 53 вх В, ет. 8, ап. 16 за 

срок от 5 /пет/ години на неправителствена организация „Св. Николай Чудотворец“. Имотът е 

актуван с АОС № 708/07.07.2005г. 

 

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

изпълнението. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен 

имот с идентификатор 72624.604.1039 (стар номер 72624.604.357) по КККР на град 

Добрич в размер на 10 (десет) декара на Сдружение „Оперативна група Еър Софт – 

Спортен клуб“. 

 

След обсъжданията, с 21 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 7 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот с идентификатор 

72624.604.1039 (стар номер 72624.604.357) по КККР на град Добрич в размер на 10 

(десет) декара на Сдружение „Оперативна група Еър Софт – Спортен клуб“ НЕ БЕ 

ПРИЕТА. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост 

(ПИ 72624.620.96 по КККР на град Добрич). 

 

 

 

След обсъжданията, с 27 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 2 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно обявяване на имот – публична 

общинска собственост за частна общинска собственост (ПИ 72624.620.96 по КККР на 

град Добрич).НЕ БЕ ПРИЕТА. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото 

шестмесечие на 2022 г. 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 7: 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 

6 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

приема Отчета за дейността на съвета и на неговите комисии през първото шестмесечие 

на 2022 г. (Приложение). 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 24; „ПРОТИВ“ – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



Приложение 

 

Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии 

през първото шестмесечие на 2022 г. 

   

 

І. Заседания на Общинския съвет. Изпълнение на решения. Контрол. 

 

Обща информация за заседанията на ОбС  

 

 През първото шестмесечие на 2022 г. Общински съвет проведе шест редовни 

заседания.  

 Предвид епидемиологичната обстановка 2 заседания на Общински съвет както и 

заседанията на част от постоянните комисии, се проведоха онлайн чрез специализиран 

софтуер (Webex). С намаляването на заболелите и отпадането на епидемиологичната 

обстановка в страната останалата част от заседанията на Общински съвет и 

Постоянните комисии се проведоха присъствено. Гражданите на Добрич не бяха 

лишени от възможността да следят работата ни – всички заседания на Общински съвет 

бяха предавани онлайн в интернет, всички съществени дейности бяха отразявани и от 

медиите. 

 1 заседание на временните комисии се проведе в неприсъствена форма. 

Членовете на комисията оповестяваха своя вот след попълване на формуляр по образец, 

който представяха в Секретариата на Общински съвет, като така бяха взети 2 решения.   

Общото време на работа по време на заседанията на Общински съвет бе 25 часа 

и 40 минути. Необходимият кворум беше налице – средно по 36 общински съветници 

присъстваха/участваха в заседание. 

Гласуваният дневен ред на заседанията включи общо 213 докладни записки с 

предложения, проекти на нормативни и програмни документи, отчети, информации. 

Други три от подготвените докладни бяха оттеглени от вносителя преди гласуване на 

дневния ред, а една е оттеглена след разисквания по време на сесия. След обсъждане на 

материалите в Постоянните комисии и на заседанията си, през отчитания период 

Общински съвет взе 213 решения.   

 

Изпълнение на решения 

 

 С Решение 34-26 от м. май 2022 г. Общински съвет създаде Временна комисия 

във връзка с развитието на АЕМО „Стария Добрич“. Задачата на комисията е в 

срок до 6 месеца, да изготви стратегия за развитието на комплекса и да излезе с 

предложение до Общински съвет. Съставът на комисията включва 5 общински 

съветника и 4 представители на администрацията.  

 Членовете на Временната комисия от страна на администрацията са определени 

със Заповед №987/21.06.2022 г. на Кмета на общината. Комисията е провела едно 

заседание – на 22.06.2022 г. На него присъстващите членове се обединиха около 

следните решения:  

- Да се определят целите и План за работа на комисията и се проведат срещи с 

различни институции. 

- От отдел „Култура“ да проучат дейността и начина на управление на сродни 

комплекси  като АЕМО „Стария Добрич“ на територията на страната.   

- От юридическия отдел на Община град Добрич да дадат възможни варианти за 

регистрация на АЕМО „Стария Добрич“.  



- Времената комисия да проведе изнесено заседание с наемателите и 

концесионерите на АЕМО „Стария Добрич“ във връзка с обсъждане на идеи за 

развитие на комплекса. 

 

Контрол за законосъобразност съгласно Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и Закона за администрацията 

 

И през този отчетен период всички актове на ОбС са изпращани в 7-дневен срок 

от приемането им на Кмета на общината и на Областния управител и са оповестявани 

на населението чрез средствата за масово осведомяване и публикуване на интернет 

страницата на общината съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА. 

  

Във връзка с правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА Кметът на общината 

не е връщал за ново обсъждане Решение или оспорил пред съда актове (решения) на 

ОбС.  

От страна на Общински съвет няма отменен административен акт, издаден от Кмета на 

общината, който да противоречи на акт, приет от съвета, както и няма оспорен такъв 

акт пред съда – във връзка с правомощията на съвета по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.  

 

С писмо с вх. рег. №06-00-47/04.03.2022 г. Областния управител е изпратил 

писмо относно пропуски при приемане на решение №31-16/22.02.2022 г. на Общински 

съвет град Добрич, с които да се запознаем и имаме предвид при предстоящи подобни 

решения.   

 

Съобразно правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 т. 5 и чл. 32, 

ал. 2 от Закона за администрацията, през периода Областният управител не е връщал за 

ново обсъждане наши решения/части от решения. 

 

Питания на съветниците. Участие на гражданите 

 

През първото шестмесечие на 2022 г. е отправено едно питане към Кмета от 

страна на общински съветници, съгласно правото им по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА. 

Предоставен е и 1 отговор от Кмета.  

Необходимостта от съблюдаване на мерките за противодействие на COVID – 19  

неизбежно и обективно се отразиха на гражданското участие. Така през първото 

шестмесечие на годината има само едно изказване от граждани по време на заседание, 

към обсъжданията по съответната точка от дневния ред в съответствие с 

предоставените чрез нашия Правилник възможности. Има 3 изказвания от граждани в 

края на заседанието.   

 

ІІ.  Работа на Постоянните комисии. Участие на съветниците в други комисии/ 

работни групи 

 

През първите шест месеца на годината бяха проведени 68 заседания на 

Постоянните комисии, на които общинските съветници разгледаха материалите за 

заседанията на съвета по компетентност, както и постъпили искания, сигнали, жалби, 

възражения и др. от граждани и юридически лица. Изразените от ПК становища са 

общо 523, в това число относно 30 искания/писма от граждани и юридически лица.  

 



През отчитания период общински съветници участваха и в редица заседания на 

Временни и други комисии и работни групи: 

- едно заседание на Временната комисия във връзка с развитието на АЕМО „Стария 

Добрич“, сформирана с Решение 34-26/31.05.2022 г.; 

- пет заседания на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“, избран с 

Решение 33-28 от 24.04.2018 г. на Общински съвет. От месец април с отпадането 

на таксите детски градини и ясли Управителният съвет взе решение да  бъде 

извършена промяна в Правилника на фонда, за да могат да се възползват повече 

специалисти от възстановяването на средствата. За целта бяха проведени 2 

заседания на Управителния съвет, за да могат да се прецизират текстовете в 

Правилника на фонда.  

- едно заседание на Комисията за разглеждане, одобряване и мониториране на 

проектите по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на 

местната общност от бюджета на Община град Добрич; 

- едно заседание на Комисията за разглеждане на заявления за финансово 

подпомагане по реда на чл. 10, ал. 1 от Правилника за отпускане на финансова 

помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми; 

 

ІІІ. Участие на общински съветници в различни форуми и прояви 

 

- инж. Нивелин Радичков – 17 – 18.03.2022 г. – участие в Общото събрание на 

НАПОС – РБ в гр. Пловдив. 

- инж. Нивелин Радичков – 20.05.2022 г. – участие в Регионална дискусия за 

общините от Североизточен район  в к. к.  Албена. 

- инж. Нивелин Радичков – 06 – 08.06.2022 г. – участие в Общото събрание на 

НСОРБ в гр. София. 

- Ивайло Петров – 28 – 29.03.2022 г. – участие във форум за общини с развит 

градски транспорт, организиран от НСОРБ в гр. София. 

- Герман Германов – 20.05.2022 г. – участие в Регионална дискусия за общините от 

Североизточен район  в к. к.  Албена. 

- Невяна Люцканова – 23 – 26.06.2022 г. – Посещение на гр. Бялисток, Полша по 

случай празник на града. 

- Тихомир Маринов – 23 – 26.06.2022 г. – Посещение на гр. Бялисток, Полша по 

случай празник на града. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през първото 

шестмесечие на 2022 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 8: 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 

44, ал. 1 т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68а, 

ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приема Отчет 

за изпълнение на решенията през първото шестмесечие на 2021 г. (Приложение) 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 22; „ПРОТИВ“ – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



Приложение 

 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич 

от страна на общинската администрация  

за първото шестмесечие на 2022 г. 

 

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

имущество 

 

1. Решения, касаещи концесии: 

 

Решение на ОбС  Обект на решението изпълнение 

РЕШЕНИЕ 31 – 

3/22.02.2022 

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 

С решение № 31-3 от м. февруари 2022 г. 

Общински съвет прие предложение с вх. рег. 

индекс №70-00-111 от 20.01.2022 г. от 

концесионера ЕТ „Ташев – Т – Ташко Ташев”, 

гр. Добрич 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. 

 - Концесионерът е уведомен за решението на 

ОбС. 

- Съставено и подписано е двустранно 

споразумение за прекратяване на 

концесионния договор. 

- Издадена е заповед на Кмета на Община град 

Добрич за назначаване на комисия за приемане 

на обекта.  

- Съставен е приемно-предавателен протокол. 

- Отразени са настъпилите промени в 

Националния концесионен регистър и в 

Общинския концесионен регистър.  

- Подготвени и изпратени са писма до: 

Прокуратура, ОС, дирекция БФ, ОбС, ВиК  и 

др. Решението е изпълнено. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

2/29.03.2022 

Предложение за 

прекратяване на договор 

№82 от 23.03.2007 г., за 

предоставяне на концесия 

върху имот, публична 

общинска собственост: 

„Сладкарница“, находящ 

се в АЕМО „Стария 

Добрич“, град Добрич 

С решение № 32-2 от м. март 2022 г. 

Общински съвет прие предложение с вх. рег. 

индекс №94Д-00-186 от 01.03.2022 г. от 

концесионера „ЕИ ВИ ДЖИ“ ЕООД, гр. 

Добрич, за прекратяване по взаимно съгласие 

на договор №82 от 23.03.2007 г. за 

предоставяне на концесия върху имот, 

публична общинска собственост: 

„Сладкарница“, находящ се в АЕМО „Стария 

Добрич“, град Добрич, поради критично ниски 

обороти през последните две години. 

- Концесионерът е уведомен за решението на 



ОбС. 

- Съставено и подписано е двустранно 

споразумение за прекратяване на 

концесионния договор. 

- Издадена е заповед на Кмета на Община град 

Добрич за назначаване на комисия за приемане 

на обекта.  

- Съставен е приемно-предавателен протокол. 

- Отразени са настъпилите промени в 

Националния концесионен регистър и в 

Общинския концесионен регистър.  

- Подготвени и изпратени са писма до: 

Прокуратура, ОС, дирекция БФ, ОбС, ВиК  и 

др. Решението е изпълнено. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

18/26.04.2022 

Предложение за 

прекратяване на договор 

№33 от 26.05.2003 г., за 

предоставяне на концесия 

върху имот, публична 

общинска собственост: 

„Антиквариат“, находящ 

се в АЕМО „Стария 

Добрич“, град Добрич 

С решение № 33 – 18  от 26.04.2022 година, 

Общински съвет град Добрич прие 

предложение с вх. рег. индекс №70-00-819 от 

01.04.2022 г. от концесионера ЕТ 

„ПРЕСЛАВА – ТОНКА СТОЯНОВА“, гр. 

Добрич, за прекратяване по взаимно съгласие 

на договор №33 от 26.05.2003 г. за 

предоставяне на концесия върху имот, 

публична общинска собственост: 

„Антиквариат“, находящ се в АЕМО „Стария 

Добрич”, град Добрич, поради финансови 

затруднения на концесионера. 

- Концесионерът е уведомен за решението на 

ОбС. 

- Съставено и подписано е двустранно 

споразумение за прекратяване на 

концесионния договор. 

- Издадена е заповед на Кмета на Община град 

Добрич за назначаване на комисия за приемане 

на обекта.  

- Съставен е приемно-предавателен протокол. 

- Отразени са настъпилите промени в 

Националния концесионен регистър и в 

Общинския концесионен регистър.  

- Подготвени и изпратени са писма до: 

Прокуратура, ОС, дирекция БФ, ОбС, ВиК  и 

др. Решението е изпълнено. 

РЕШЕНИЕ 34 – 

6/26.04.2022 

Предложение за 

прекратяване на договор 

№87 от 10.10.2008 г., за 

предоставяне на концесия 

върху част от имот, 

публична общинска 

собственост – част от 

училищна сграда, 

представляваща 

С решение № 34 – 6  от 31.05.2022 година, 

Общински съвет град Добрич  прие 

предложение с наш вх. рег. индекс №70-00-

1032 от 05.05.2022 г. от концесионера 

„РОЗАЛИ“ ООД, гр. Добрич, за прекратяване 

по взаимно съгласие на договор №87 от 

10.10.2008 г. за предоставяне на концесия 

върху част от имот, публична общинска 

собственост: столова за хранене на СУ „Св. 



съществуваща столова за 

хранене на СУ „Св. 

Климент Охридски“, град 

Добрич 

Климент Охридски“, град Добрич, поради 

финансови затруднения на концесионера. 

- Концесионерът е уведомен за решението на 

ОбС. 

- Съставено и подписано е двустранно 

споразумение за прекратяване на 

концесионния договор. 

- Издадена е заповед на Кмета на Община град 

Добрич за назначаване на комисия за приемане 

на обекта. 

- Съставен е приемно-предавателен протокол. 

- Отразени са настъпилите промени в 

Националния концесионен регистър и в 

Общинския концесионен регистър.  

- Подготвени и изпратени са писма до: 

Прокуратура, ОС, дирекция БФ, ОбС, ВиК  и 

др. Решението е изпълнено. 

 

2. Решения за продажба на имоти общинска собственост и прекратяване на 

съсобственост  

 

Решение на ОбС   Обект на решение Търг  изпълнение 

РЕШЕНИЕ 27 – 

22/26.10.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.905.411, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

346/09.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

23/26.10.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.905.412, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

346/09.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

24/26.10.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.602.764, находящ се на 

ул. „Момчил войвода“ №1а 

 Сключени 

договори за 

продажба №№ 347 

и 348/01.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

26/26.10.2021 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори за 

продажба 

№460/22.11.2021г 

№461/20.12.2021г. 

№463/21.12.2021г. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

14/26.10.2021 

Покупка на Поземлен имот с 

идентификатор №72624.433.49, 

по КККР на град Добрич, за 

„Разширение на гробищен 

парк“ на град Добрич 

 В процес на 

изпълнение 

РЕШЕНИЕ 28 – 

27/30.11.2021 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

 Сключени 

договори за 



апартаменти продажба 

№464/21.12.2021г. 

№465/26.01.2022г. 

№466/03.02.2022г. 

№467/11.02.2022г. 

№471/21.03.2022г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

28/30.11.2021 

Предложение за продажба на 

имот – общинска собственост, 

по реда на чл. 35, ал. 1 от 

Закона за общинската 

собственост 

 Имотът не е 

включван в търг 

РЕШЕНИЕ 28 – 

29/30.11.2021 

Предложение за продажба на 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.619.589 

по КККР на град Добрич, 

находящ се в жк „Балик“ – 

частна общинска собственост, 

по реда на чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската 

собственост 

 Сключен договор 

за продажба № 

227/30.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

30/30.11.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.905.35, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“. 

 Сключен договор 

за продажба № 

365/20.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

31/30.11.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.604.321 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич, находящ се на 

ул. „Армейска“ №44 

 Сключен договор 

за продажба № 

349/31.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

32/30.11.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.602.897 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич, находящ се на 

ул. „Сирма войвода“ №27, жк 

„Рилци“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

351/09.02.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

33/30.11.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.905.477 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич (земеделска 

земя), находящ се в м. „Гаази 

Баба“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

350/31.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 29 – 

22/21.12.2021 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори за 

продажба 

№468/25.02.2022г. 



№470/24.02.2022г. 

РЕШЕНИЕ 29 – 

23/21.12.2021 

Предложения за продажба на 

имоти – частна общинска 

собственост (лозя) находящи се 

в землището на град Добрич 

 Търг № 

1/21.04.2022 г.  

Сключени 

договори за 

продажба №  

813/13.05.2022 г.; 

815/18.05.2022 г.; 

816/23.05.2022 г.; 

РЕШЕНИЕ 29 – 

24/21.12.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.902.335 по КККР на град 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

355/21.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 29 – 

25/21.12.2021 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 

72624.902.336 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич (земеделска 

земя), находящ се в м. ”Гаази 

Баба” 

 Сключен договор 

за продажба № 

356/21.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 30 – 

31/25.01.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.601.1170, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. 

„Капитан Петко войвода“ №15 

в кв. „Рилци“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

353/18.02.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 30 – 

32/25.01.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.601.1169, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. 

„Капитан Петко войвода“ №15 

в кв. „Рилци“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

354/18.02.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 30 – 

33/25.01.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.601.1048, находящ се на 

ул. „Сима войвода“ №1 Б 

 Сключен договор 

за продажба № 

357/21.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 30 – 

34/25.01.2022 

Предложение за продажба на 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.604.348 

по КККР на град Добрич, 

находящ се на ул. „Армейска“ 

№9 – частна общинска 

собственост, по реда на чл. 35, 

ал. 3 от Закона за общинската 

собственост 

 Сключен договор 

за продажба № 

228/09.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 30 – 

35/25.01.2022 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори за 

продажба  

№469/28.02.2022г 



№472/14.04.2022г. 

№474/28.04.2022г. 

РЕШЕНИЕ 31 – 

19/22.02.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.601.338, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. 

„Асеница“ №19а в кв. „Рилци“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

358/17.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 31 – 

20/22.02.2022 

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“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

360/18.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 31 – 

21/22.02.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.602.522, находящ се на 

ул. „Чавдар войвода“ №16 

 Сключен договор 

за продажба № 

361/18.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 31 – 

23/29.03.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.901.17 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич, находящ се в 

местността „Алмалий“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

359/17.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

4/29.03.2022 

Промяна предназначението на 

част от жилищния фонд за 

настаняване под наем на 

граждани с установени 

жилищни нужди и 

определянето им като жилища 

от фонд резервен по реда на 

НРУУЖНННУРЖОЖФ на 

Община град Добрич, приета с 

Решение №24-4 от 19.09.2017г. 

на Общински съвет град 

Добрич, изм. и дом. с Решение 

№22-1/25.05.2021г. на 

Общински съвет град Добрич 

 Променено 

предназначение от 

основен общински 

фонд във фонд 

резервен на 4 бр. 

апартаменти от 

„Общежитие 

студентско“ бл. 1 - 

ап. 803 и ап. 805 и 

бл. 2, вх. А - ап. 22 

и ап. 23, в които 

към момента са 

настанени 

украински 

граждани. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

6/29.03.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.622.4358 по 

Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град 

Добрич, находящ се на ул. „Цар 

Симеон“ №32 

 Сключен договор 

за продажба № 

363/27.04.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

7/29.03.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.902.49 по КККР на град 

 Сключен договор 

за продажба № 

366/18.05.2022 г. 



Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“ 

РЕШЕНИЕ 32 – 

8/29.03.2022 

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” 

 Сключен договор 

за продажба № 

364/29.04.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

9/29.03.2022 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори за 

продажба 

 №473/27.04.2022 г. 

 №475/22.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

10/29.03.2022 

Предложение за продажба на 

имоти – общинска собственост, 

по реда на чл. 35, ал. 1 от 

Закона за общинската 

собственост 

Търг № 1 

/21.04.2022 г. 

Не се явяват 

кандидати 

РЕШЕНИЕ 33 – 

19/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.604.335, находящ се на 

ул. „Армейска“ №38А 

 Сключен договор 

за продажба № 

369/26.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

20/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.614.2658, находящ се на 

ул. „Александър 

Стамболийски“ №23 

 Сключен договор 

за продажба № 

370/03.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

21/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.614.2659, находящ се на 

ул. „Брегалница“ №16 

 Сключен договор 

за продажба № 

371/03.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

22/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.622.4363, находящ се на 

ул. „Цар Симеон“ №15 А 

 Сключен договор 

за продажба № 

367/26.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

23/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.626.4647, находящ се на 

бул. „Трети март“ №23 

 Сключен договор 

за продажба № 

368/26.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

24/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.906.378, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

362/30.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

25/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в поземлен 

имот с  идентификатор 

 Удължен срок за 

сключване на 

договор до 



72624.906.497 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич (земеделска 

земя), находящ се в м. „Гаази 

баба“ 

23.09.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

31/26.04.2022 

Предложения за продажба на 

имоти – частна общинска 

собственост (лозя), находящи се 

в землището на град Добрич 

 Предстои 

включване в търг 

РЕШЕНИЕ 33 – 

32/26.04.2022 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори за 

продажба  

№ 476/15.06.2022 г 

№477/17.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 34 – 

9/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.601.41 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич, находящ се на 

ул. „Господин Желязков“ №4А, 

жк „Рилци“ 

 В срок за 

сключване на 

договор 

РЕШЕНИЕ 34 – 

10/26.04.2022 

Предложения за продажба на 

имоти – частна общинска 

собственост (лозя) находящи се 

в землището на град Добрич 

 Предстои 

включване в търг 

 

3. Решения за отдаване под наем на имоти/части от имоти, публична общинска 

собственост: 

 

Решение на 

ОбС  

Обект на решение Търг  Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 24 – 

32/27.07.2021 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост за 

поставяне на преместваем павилион, 

съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ 

Търг №2 от 

28.04.2022 г. 

Сключен е договор 

за наем 

РЕШЕНИЕ 25 – 

36/21.09.2021 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост в Дом за 

стари хора, за поставяне на автомат за 

сладолед 

Търг № 12 от 

05.11.2021  

 

Търг №2 от 

28.04.2022г. 

Търг № 4 от 

09.06.2022г. 

Не се явиха 

кандидати 

РЕШЕНИЕ 28 – 

24/30.11.2021 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост в сграда 

с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. 

„Димитър Петков” №5 

Търг № 2 от 

28.04.2022 г. 

Сключен договор 

за наем №ИА2-22-

4/27.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

25/30.11.2021 

Отдаване под наем на имот публична 

общинска собственост – масивна 

едноетажна сграда (физкултурен салон) с 

Търг № 2 от 

28.04.2022 г. 

Търг № 4 от 

Не се явиха 

кандидати 



идентификатор 72624.617.614.2 (бивше 

ОУ „Бачо Киро”) на ул. „Липите” №7 

09.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

26/30.11.2021 

Отдаване под наем на помещение в 

сграда на ул. „Васил Левски“ №7 на 

„Български ветеринарен съюз“ 

Без търг Сключен договор 

за наем №ИА1-21-

77/23.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 30 – 

30/25.01.2022 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост в сграда 

с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. 

„Димитър Петков” №5 – кабинет 235 

Търг № 2 от 

28.04.2022 г. 

Сключен договор 

за наем №ИА2-22-

5/27.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 31 – 

24/22.02.2022 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост за 

поставяне на преместваем павилион, 

съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ 

Търг № 2 от 

28.04.2022 г. 

Сключен договор 

за наем №ЗА1-22-

9/26.05.2022г. 

РЕШЕНИЕ 31 – 

25/22.02.2022 

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) 

Търг № 2 от 

28.04.2022 г.  

 

Търг №4 от 

09.06.2022 г. 

Не се явиха 

кандидати 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 

5/29.03.2022 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост в сграда 

с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. 

„Димитър Петков” №5 – кабинети 233 и 

234 

Търг № 4 от 

09.06.2022 г. 

Сключени 

договори за наем 

№ИА2-22-15 и 

№ИА2-22-

15/04.07.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

28/26.04.2022 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост в сграда 

с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. 

„Димитър Петков” №5 – кабинет 228 

Търг №4 от 

09.06.2022 г. 

Сключен договор 

за наем №ИА2-22-

17 

РЕШЕНИЕ 33 – 

29/26.04.2022 

Отдаване под наем на части от имоти- 

публична общинска собственост – Щанд 

№1, Щанд №3, Щанд №4/6, Магазин №8 

и Магазин №9 от сграда Хали, имоти 

находящи се на Централен кооперативен 

пазар 

 Предстои 

включване в търг 

РЕШЕНИЕ 33 – 

30/26.04.2022 

Предложение за отдаване под наем без 

търг на част от масивна двуетажна сграда 

с идентификатор 72624.614.2423.1, 

находяща се на адрес – ул. „Отец 

Паисий” №16, град Добрич на 

Сдружение „Добруджанци 27” 

Без търг Сключен договор 

за наем №ИА2-22-

7/06.06.2022 г. 

 

4. Решение за възмездно/безвъзмездно учредяване право на ползване/строеж върху 

имоти, частна общинска собственост: 

 

Решение на ОбС  Обект на решение Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 27 – 

20/26.10.2021 
Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху 

имот – частна общинска собственост на 

ул. „Славянска“ №24 на Сдружение 

Сключен договор №ИБ3-

21-66/24.11.2021 г. 



„Ротари клуб - Добрич“ 

РЕШЕНИЕ 28 – 

13/30.11.2021 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху част 

от общински поземлен имот с 

идентификатор 72624.615.9060 по КККР 

на град Добрич на Фондация „Свети 

Николай Чудотворец” 

Сключен договор №ИБ3-

21-78/29.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

1/29.03.2022 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху част 

от имот – частна общинска собственост с 

идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. 

„Отец Паисий“ №16 на Сдружение „НИЕ 

2020“ 

Сключен договор №ИБ2-

22-2/12.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

3/26.04.2022 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху част 

от масивна двуетажна сграда, частна 

общинска собственост с идентификатор 

72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ 

№16 на Народно читалище „Мевляна – 

2012“ 

Сключен договор №ИБ2-

22-6/27.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

27/26.04.2022 

Учредяване право на строеж по реда на 

Закона за общинската собственост върху 

имот, частна общинска собственост УПИ 

XIII, кв.1 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Дружба 1,2 

и 4“ на град Добрич за изграждане на 

гараж 

Предстои провеждане на 

публичен търг 

РЕШЕНИЕ 34 – 

1/31.05.2022 

Учредяване на безвъзмездно право на 

ползване на помещение – частна общинска 

собственост, находящо се на ул. 

„Агликина поляна“ №19, представляващо 

имот с идентификатор 72624.619.214.9 по 

КККР на Добрич 

Сключен договор №ИБ3-

22-13/04.07.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 34 – 

2/31.05.2022 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху 

самостоятелен обект в сграда 

72624.623.249.1.5 на ул. „Васил Левски“ 

№7 на Народно читалище „Романо дром – 

2002“ 

Сключен договор №ИБ1-

22-11/22.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 34 – 

3/31.05.2022 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху 

имот – частна общинска собственост на ул. 

„Ивайло“ №27 на Сдружение „Интеретно в 

полза на обществото, образование, култура 

и регионално развитие в България и 

Европа – Добрич Бг“ 

Сключен договор №ИБ3-

22-14/04.07.2022 г. 

 

 

 

 



5. Решения, касаещи производство по отчуждаване 

 

Решение на ОбС  Обект изпълнение 

РЕШЕНИЕ 31 – 

17/22.02.2022 

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 

Издадени и изпълнени са 

заповеди за отчуждаване 

№№ 556, 557 и 

558/04.04.2022 г. на 

Кмета на Община гр. 

Добрич 

 

ІІ. Решения относно дейности за привличане на средства от финансиращи 

програми/органи  

 

Решение на ОбС  Проект изпълнение 

РЕШЕНИЕ 27 – 

30/26.10.2021 
Кандидатстване с проект за проектиране и 

изграждане на нов физкултурен салон на 

територията на Основно училище „Хан Аспарух“, 

гр. Добрич 

Проектното 

предложение е подадено 

в срок. Не е одобрено. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

17/26.10.2021 

Кандидатстване с проектно предложение 

„Възобновяема енергия и енергийна ефективност в 

община Добрич“ по открита процедура за подбор на 

проекти №BGENERGY-2.002 „Енергийна 

ефективност в сгради“, програма „Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност“ на Финансовия механизъм на 

европейското икономическо пространство 2014 – 

2021 

Проектното 

предложение е подадено 

в срок. Проектът е 

одобрен. Община град 

Добрич има подписан 

договор за финансиране 

и проектът е в 

изпълнение 

РЕШЕНИЕ 22 – 

3/25.05.2021 

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, 

по договор 39250/04.04.2018 г. 

Решението е изпратено 

до „Фонд за органите на 

местното 

самоуправление в 

България – ФЛАГ“ ЕАД 

и на негова база 

договорът е анексиран 

РЕШЕНИЕ 27 – 

29/26.10.2021 

Участие в Процедура за подбор на проектни 

предложения по открита покана №3 „Климат“ по 

Резултат 4: „Повишена способност на местните 

общности да намаляват емисиите и да се адаптират 

към променящия се климат“ по Програма: 

„Опазване на околната среда и климатични 

промени“, финансирана от Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство 2014 – 

2021 г 

Проектното 

предложение е подадено 

в срок. Проектът е 

одобрен. Община град 

Добрич има подписан 

договор за финансиране 

и проектът е в 

изпълнение 

РЕШЕНИЕ 28 – 

23/30.11.2021 

Даване на съгласие общината да подаде проектно 

предложение по Процедура BG05SFOP001-4.007 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

Проектното 

предложение е подадено 

в срок. Проектът е 



финансова помощ по Оперативна програма Добро 

управление 2014 – 2020 г. с наименование: 

„Осигуряване функционирането на националната 

мрежа от областни информационни центрове (2022 – 

2023)“, Приоритетна ос №4 „Техническа помощ за 

управлението на ЕСИФ” 

одобрен. Община град 

Добрич има подписан 

договор за финансиране 

и проектът е в 

изпълнение 

РЕШЕНИЕ 32 – 

15/29.03.2022 

Даване на съгласие за кандидатстване на Община 

град Добрич пред фонд „Социална закрила” с 

проектно предложение „Подобряване условията на 

живот на децата и младежите с увреждания от 

Комплекс за социални услуги град Добрич“ и 

осигуряване на съфинансиране по проекта 

Решението е изпълнено. 

Проектът е в действие 

 

III. Решения касаещи изменение на устройствени планове 

 

Решение на 

ОбС  

Обект на решение Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 27 – 

6/26.10.2021 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) и Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 

72624.123.95, в землището на град Добрич 

Изпълнено. Одобрено ЧИ 

на ОУП с Решение   

33-10/26.04.2022 и  

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 27 – 

7/26.10.2021 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) и Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с обхват 

УПИ II-28, кв. 711, ЖК „Добротица“, град 

Добрич 

Изпълнено. Одобрено ЧИ 

на ОУП с Решение  

33-9/26.04.2022 и  

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 27 – 

8/26.10.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.904.532, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ 

одобрен със Заповед  

№ 29/07.01.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

9/26.10.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.904.533, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ 

одобрен със Заповед  

№ 28/07.01.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

10/26.10.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.905.419, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

ПУП-ПЗ е приет от 

ОбЕСУТ. Чака издаване на 

заповед 

РЕШЕНИЕ 27 – 

11/26.10.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.905.559, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ 

одобрен със Заповед № 427 

от 11.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

12/26.10.2021 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Изпълнено.  

Обнародвано в Държавен 



Добрич, с обхват ПИ 72624.608.1585 по КККР 

на град Добрич 

вестник 

РЕШЕНИЕ 27 – 

13/26.10.2021 

Одобряване на План-схема за поставяне на 

преместваеми обекти – фитнес на открито на 

площ до 87,00 кв. м в УПИ I, кв. 1 по 

регулационен и паркоустройствен план на 

градски парк „Свети Георги“, град Добрич, по 

реда на чл. 56, ал. 8 от ЗУТ 

Изпълнено. Издадено е 

разрешение за поставяне 

РЕШЕНИЕ 28 – 

2/30.11.2021 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, с обхват ПИ 72624.190.43 по КККР на 

град Добрич 

Изпълнено.  

Обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 28 – 

3/30.11.201 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) за ПИ 72624.176.102, в землището на 

град Добрич 

Изпълнено. ЧИ на ОУП е 

одобрен с Решение 34-12 от 

31.05.2022г. и обнародвано 

в Държавен вестник 

РЕШЕНИЕ 28 – 

4/30.11.2021 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) за ПИ 72624.176.103, в землището на 

град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 28 – 

5/30.11.2021 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) за ПИ 72624.176.104, в землището на 

град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 28 – 

6/30.11.2021 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.603.78, по кадастралната карта 

на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя. Преписката е 

в процедура по обявяване и 

последващо одобряване 

РЕШЕНИЕ 28 – 

7/30.11.2021 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.603.98, по кадастралната карта 

на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 28 – 

8/30.11.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.440.25, местност „Пратера” в 

землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ е 

одобрен със Заповед  № 940 

от 10.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

9/30.11.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.440.27, местност „Пратера” в 

землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ е 

одобрен със Заповед  № 939 

от 10.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

10/30.11.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.904.564, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ е 

одобрен със Заповед  № 596 

от 12.04.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

11/30.11.2021 

Даване на съгласие за изработване на изменение 

на Подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ X – 

„за Бензиностанция“, кв. 1, ЖК „Балик – 

Йовково“ – Север, град Добрич 

Изпълнено. Изменение на 

ПУП-ПРЗ е одобрено със 

Заповед  № 404 от 

10.03.2022 г. 



РЕШЕНИЕ 29 – 

16/21.12.2021 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.308.61, по кадастралната карта 

на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 30 – 

12/25.01.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.902.223, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 30 – 

13/25.01.2022 

Одобряване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на 

техническата инфраструктура извън границите 

на населени места и селищни образувания за ПИ 

72624.620.37 и ПИ 72624.447.60 в землището на 

град Добрич за обект: „Изграждане на кабелна 

линия НН от ТП „193“ до касета ШК-4 пред ПИ 

72624.620.96 и въздушна мрежа НН от ШК-4 

пред ПИ 72624.620.96, до ПИ 72624.447.41, град 

Добрич“ 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 30 – 

14/25.01.2022 

Одобряване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на 

техническата инфраструктура извън границите 

на населени места и селищни образувания за ПИ 

72624.274.87 и ПИ 72624.603.212 в землището 

на град Добрич за обект: „Изграждане на 

кабелна линия НН; Електрозахранване на 

складова база в ПИ 72624.603.285¸ град Добрич“ 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 30 – 

15/25.01.2022 

Предложение за приемане на Планово задание и 

разрешаване изработването на изменение 

(актуализация) на ПУП – ПРЗ на Бизнес зона 

„ДОБРИЧ“, за изграждане на Индустриален 

парк 

Изменение на ПУП-ПРЗ е в 

процедура по обявяване. 

Предстои разглеждане от 

ОбЕСУТ 

РЕШЕНИЕ 30 – 

16/25.01.2022 

Одобряване на План-схеми за поставяне на два 

преместваеми обекта – въртележки на открито 

на площ до 4,00 кв. м всяка, в УПИ I, кв. 1 по 

регулационен и паркоустройствен план на 

градски парк „Свети Георги“, град Добрич, по 

реда на чл. 56, ал. 8 от ЗУТ 

Изпълнено. Издадено е 

разрешение за поставяне 

РЕШЕНИЕ 31 – 

8/22.02.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.50.80, в землището на град 

Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 31 – 

9/22.02.2022 

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 

Изпълнено. Изменение на 

ПУП-ПРЗ е прието с 

Решение 35-25 от 

28.06.2022г. предстои 

изпращане за обнародване в 

Държавен вестник 

РЕШЕНИЕ 31 – 

10/22.02.2022 

Одобряване на Проект за изменение на 

Подробен устройствен план – план за регулация 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 



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 

вестник 

РЕШЕНИЕ 31 – 

11/22.02.2022 

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 

Решението е връчено на 

възложителя. Изменение на 

ПУП-ПРЗ е в процедура по 

одобряване. Предстои 

разглеждане от ОбЕСУТ 

РЕШЕНИЕ 31 – 

12/22.02.2022 

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 

Решението е връчено на 

възложителя. Изменение на 

ПУП-ПРЗ е в процедура по 

одобряване. Предстои 

разглеждане от ОбЕСУТ 

РЕШЕНИЕ 32 – 

18/29.03.2022 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, с обхват ПИ 72624.2.997 по КККР на 

град Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 32 – 

19/29.03.2022 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, с обхват ПИ 72624.134.78 по КККР на 

град Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 32 – 

21/29.03.2022 

Одобряване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на 

техническата инфраструктура извън границите 

на населени места и селищни образувания за ПИ 

72624.171.5, 72624.123.805 и 72624.174.58 в 

землището на град Добрич за обект: 

„Електрозахранване 20kV, на „Складова база“. 

Кабелна линия 20kV. БКТП 1 х 1000kVA; 

20/0.4kV, в ПИ 72624.171.1, кв. Рилци, общ. град 

Добрич, обл. Добрич“ 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 32 – 

22/29.03.2022 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на 

Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 

72624.608.1860, отреден за УПИ X-„за ОДО“, 

кв. 1124, ЖК „Север 1“, град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 32 – 

23/29.03.2022 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) и Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.2.754, 

местност „Лозя Богдан“ в землището на град 

Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 32 – 

24/29.03.2022 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) и Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.443.84 

Решението е връчено на 

възложителя 



– урбанизирана територия „за Стадион“ в 

землището на град Добрич 

РЕШЕНИЕ 32 – 

25/29.03.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.903.19, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ е 

одобрен със Заповед  № 

1037 от 29.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

26/29.03.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.905.343, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ е 

одобрен със Заповед  № 

1038 от 29.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

27/29.03.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.902.224, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя. ПУП-ПЗ е в 

процедура по обявяване. 

Предстои приемане от 

ОбЕСУТ 

РЕШЕНИЕ 32 – 

28/29.03.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.904.114, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 32 – 

29/29.03.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.447.458 в землището на град 

Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 33 – 

9/26.04.2022 

Одобряване на Частично изменение на Общ 

устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) 

град Добрич за УПИ II-28, кв. 711 на ЖК 

„Добротица“, град Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 33 – 

10/26.04.2022 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, за ПИ 72624.123.95 по КККР на град 

Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 33 – 

11/26.04.2022 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) 

за ПИ 72624.176.101, за обект: „Осигуряване на 

транспортен достъп до ПИ 72624.176.104, 

землище на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 33 – 

14/26.04.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.905.164, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 33 – 

15/26.04.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.440.28, местност „Пратера” в 

землището на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 33 – 

16/26.04.2022 

Даване на съгласие за изработване на изменение 

на Подробен устройствен план – план за 

регулация (ПУП-ПР) за УПИ IV – „за 

Трафопост и озеленяване“, УПИ V и УПИ VII, 

кв. 735, ЖК „Добротица“, град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя. Изменение на 

ПУП-ПРЗ е в процедура по 

одобряване Предстои 

приемане от ОбЕСУТ 



РЕШЕНИЕ 33 – 

17/26.04.2022 

Одобряване на План-схема за разполагане на 

сезонна тераса към снек-бар „Мечока Бен“, 

градски парк „Свети Георги“, град Добрич, по 

реда на чл. 56, ал. 8 от ЗУТ 

Изпълнено. Издадено е 

разрешение за поставяне 

РЕШЕНИЕ 34 – 

12/31.05.2022 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, за ПИ 72624.176.102 по КККР на град 

Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 34 – 

13/31.05.2022 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираните територии, 

за ПИ 72624.619.411, за обекти: 

„Електрозахранване на търговски обект – 

магазин за моторни машини със сервиз и склад в 

ПИ 72624.301.22, град Добрич“ и „Захранващ 

водопровод за търговски обект – магазин за 

моторни машини със сервиз и склад в ПИ 

72624.301.22, град Добрич“ 

Решението е връчено на 

възложителя 

 

IV. Други решения 

 

Решение на 

ОбС  

Тема Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 19 – 

24/30.03.2021  

Предложение за предоставяне на 

възмездна финансова помощ в размер 

на 56 175,00 лв. за осъществяване на 2 

проекта от Фондация „Св. Николай 

Чудотворец“ 

Решението е изпълнено. Възмездната 

финансова помощ е отпусната. 

Сумата е възстановена в упоменатия 

в решението на ОбС срок – 

28.02.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

22/30.11.2022 

Освобождаване и назначаване на 

ликвидатор на „Комуналефект” ЕООД 

– в ликвидация ЕИК 000840182 

Решението е изпълнено. Назначен е 

нов ликвидатор на дружеството 

РЕШЕНИЕ 29 – 

19/21.12.2021 
Предложение за провеждане на 

публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на дървен материал за огрев 

Решението е изпълнено. Търгът е 

проведен на 27.01.2022 г. Резултатите 

от търга са обявени, има фирма, 

спечелила търга 

РЕШЕНИЕ 30 

– 23/25.01.2022 

Даване на съгласие на „Диагностично-

консултативен център – I – Добрич“ 

ЕООД, ЕИК 124140855 за закупуване 

на дълготрайни материални активи 

Решението е изпратено на 

управителя на „Диагностично-

консултативен център – I – Добрич“ 

ЕООД за сведение и изпълнение. 

Закупена е ултразвукова медицинска 

апаратура – ехографска система с 

конвексен трансдюсер и 

термовидеопринтер 

РЕШЕНИЕ 31 – 

2/22.02.2022 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за 

организацията, безопасността на 

движението и дисциплината на 

водачите на превозни средства и 

Наредбата е приета. Влиза в сила при 

въвеждане на Системата за 

централизирано управление на „синя 

зона” 2022 г.  



пешеходците на територията на 

Община град Добрич 

РЕШЕНИЕ 31 – 

5/22.02.2022 

Откриване на процедура за 

провеждане на конкурс за избор на 

управител на „ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – I – 

ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140855 

Във връзка с промяна в 

Нормативната уредба се внесе нова 

докладна записка, която се прие с 

РЕШЕНИЕ 32 – 14/29.03.2022 

РЕШЕНИЕ 31 – 

15/22.02.2022 

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 

Решението е изпълнено. Договорът е 

сключен на 01.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

12/29.03.2022 

Поставяне на паметна плоча на 

фасадата на СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ 

Решението е изпълнено. Паметната 

плоча е поставена и официално 

открита на 11.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

13/29.03.2022 

Даване на съгласие на 

„Диагностично-консултативен 

център I – Добрич“ ЕООД, ЕИК 

124140855 за закупуване на 

дълготрайни материални активи 

Решението е изпратено на 

управителя на „Диагностично-

консултативен център – I – Добрич“ 

ЕООД за сведение и изпълнение. 

Закупено е физиотерапевтично 

оборудване 

РЕШЕНИЕ 32 – 

14/29.03.2022 

Откриване на процедура за 

провеждане на конкурс за избор на 

управител на „Диагностично-

консултативен център – I Добрич” 

ЕООД, ЕИК: 124140855 

Решението е изпълнено и е проведен 

конкурс за избор на управител 

РЕШЕНИЕ 32 – Откриване на процедура за Решението е изпълнено и е проведен 



34/29.03.2022 провеждане на конкурс за избор на 

управител на „СТОЛОВЕ” ЕООД, 

ЕИК: 834025865 

конкурс за избор на управител 

РЕШЕНИЕ 32 – 

35/29.03.2022 

Определяне на Работна група за 

промяна на Наредба за условията и 

реда за упражняване на правата на 

собственост на Община град Добрич 

в търговски дружества с общинско 

участие в капитала и за участието на 

Общината в граждански дружества и 

в сдружения с нестопанска цел и 

сключването на договори за 

съвместна дейност. 

Решението е изпълнено. Определена 

е работна група, която е в процес на 

промяна на Наредбата 

РЕШЕНИЕ 32 – 

40.1/29.03.2022 

Предложение за отпускане на целева 

помощ в размер на 10 000 лв. за гр. 

Первомайск, Украйна 

Решението е изпълнено. Закупени са 

медицински консумативи на 

стойност 9 623,94 лв. Консумативите 

са предадени с приемно-

предавателен протокол на 

представител на гр. Первомайск на 

11.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

45/26.04.2022 

Удължаване срока на ликвидация на 

„Комуналефект” ЕООД – в 

ликвидация ЕИК: 000840182. 

Освобождаване и назначаване на 

ликвидатор на дружеството 

Удължаване срока на ликвидация на 

„Комуналефект” ЕООД – в 

ликвидация ЕИК: 000840182. 

Освобождаване и назначаване на 

ликвидатор на дружеството. 

Решението е изпълнено. Срокът на 

ликвидацията е удължен до 

31.12.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

46/26.04.2022 

Откриване на процедура за 

определяне на съдебни заседатели 

към Окръжен съд – Добрич 

Решението е изпълнено. Процедурата 

е открита. Срокът за подаване на 

документите за кандидатстване беше 

до 15.06.2022 г. Изслушването на 

кандидатите за съдебни заседатели се 

проведе на 14.07.2022 г. 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 

14/31.05.2022 

Даване на съгласие на 

„Диагностично-консултативен 

център – I – Добрич“ ЕООД, ЕИК 

124140855 за закупуване на 

дълготраен материален актив 

Решението е изпратено на 

управителя на „Диагностично-

консултативен център – I – Добрич“ 

ЕООД за сведение и изпълнение. 

Закупен е котел за отоплителна 

инсталация 

РЕШЕНИЕ 34 – 

26/31.05.2022 

Създаване на Временна комисия във 

връзка с развитието на АЕМО 

„Стария Добрич“ 

Решението е изпълнено -временната 

комисия е създадена. Първата 

работна среща на комисията се 

състоя на 22.06.2022 г., а следващата 

се проведе на 20.07.2022 г. 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 април 2022 година до 

30 юни 2022 година. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 9: 

 

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

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

командировките в страната одобрява разходите за командировки на Kмета на Община 

град Добрич и на Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 април 

2022 година до 30 юни 2022 година /пътни, дневни и квартирни пари/, съгласно 

Приложение № 1 и Приложение № 2. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 24; „ПРОТИВ“ – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



      

Приложение № 1 

Отчет 

за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов - 

Кмет на Община град Добрич 

за периода 01.04.2022 г. - 30.06.2022 г. 

       

      
/ в лева / 

Период 

накомандировката 
Място Дневни  Нощувки Транспорт Всичко По покана на: 

17.12-18.12.2021 гр. София 40,00     40,00 
Работни срещи в 

министерства 

8.1.2022 гр. Варна 20,00   35,66 55,66 

Българско 

национално 

радио 

09.01-10.01.2022 
гр. 

Пловдив 
40,00   198,44 238,44 Работни срещи 

20.01-23.01.2022 гр. София 60,00     60,00 Работни срещи 

28.02-02.03.2022 гр. София 60,00     60,00 

Работни срещи в 

Министерство на 

енергетиката 

24.03-25.03.2022 гр. София 40,00   277,7 317,70 

Работни срещи в 

Министерство на 

енергетиката 

14.4.2022 гр. София 20,00   278,84 298,84 

Фондация 

"Подслон за 

човечеството" 

24.05-25.05.2022 гр. София 40,00   357,34 397,34 Работни срещи 

Всичко:   320,00 0,00 1147,98 1467,98   

       

      

PПриложение 2 

Отчет 

за извършените разходи за командировки от Нивелин Радичков - 

Председател на Общински съвет град Добрич 

за периода 01.04.2022 г. - 30.06.2022 г. 

       

      
/ в лева / 

Период 

накомандировката 
Място Дневни  Нощувки Транспорт Всичко По покана на: 

06.06-08.06.2022 гр. София 30,00 200 234,68 464,68 НСОРБ 

Всичко:   30,00 200,00 234,68 464,68   

 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда 

и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и 

разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 10: 

 

 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 Административно-процесуалния кодекс: 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  реда и условията 

за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища 

от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, както следва:   

 

§1. Допълва разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 4 и т.5 

 

Чл. 6. /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 3, ал. 

1, т. 1 от Наредбата имат граждани, семейства или домакинства с установени жилищни 

нужди, съгласно тази наредба. 

/2/ Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят едновременно на следните условия: 

1. (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г., доп. С решение №22-1 от 

25.05.2021г.) Поне един член от семейството/домакинството е физическо лице с 

постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич пет години без 

прекъсване, считани преди датата на подаване на заявление по чл. 7 ал. 1. 

2. ( изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г)Не притежават жилище, вила, 

или повече от една втора идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, 

или право на ползване върху тях, на територията на Община град Добрич с изключение 

на получени в наследство след първоначалното настаняване. 

3.( изм. и доп. с решение №22-2 от 25.05.2021г.) Не притежават незастроен 

поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, или право на 

строеж върху такива имоти  или повече от една втора идеални части от тях, на 

територията на Община град Добрич, с изключение на получени в наследство след 

първоначалното настаняване. 

4. (изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.) Не притежават ателиета, както и  

работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, или повече от една 

втора идеални части от такива имоти в страната. 



5. ( изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.) Не са прехвърляли имоти и 

вещни права върху тях, през последните десет години, с изключение на продажба на 

имот по принудителен ред, продажба на земеделски земи, прекратяване на 

съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице, дарение в полза на 

Общината. 

6. (изм. и доп. с решение №22-1 от 25.05.2021г.) Не притежават  имоти, моторни 

превозни средства, както и налични парични средства по влогове на обща стойност, по-

голяма от десет хиляди лева, както и повече от тридесет декара земеделска земя.  

7. Срещу лицата и членовете на техните семейства/домакинства не е изпълнена 

процедура по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли 

повече от 5 години от освобождаването му и са погасени всички задължения към 

Общината за предходното наето жилище. 

8. (изм. и доп. с решение № 32-1 от 27.03.2018 г., изм. И доп. С решение №22-1 

от 25.05.2021г.) Имат доказан в страната и до шест месеца в чужбина средно месечен 

доход на лицето, семейството/домакинството, след облагане със съответните данъци за 

предходната година, формиран от трудови възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, 

хонорари, дивиденти, арендно възнаграждение от земеделски земи и други, 

обезпечаващ заплащане на месечен наем и консумативи за жилището: ел. енергия и 

вода, съобразени с квадратурата на жилището и брой членове на домакинството. 

9. (изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.)Притежаваните имоти изброени в т. 2 

и т. 3 по отношение, на които са учредени вещни права на ползване по отношение на 

трети лица са изключение от изискванията на чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3.   

10.(нова – решение №22-1 от 25.05.2021г.) Всички горецитирани изисквания са 

относими общо за цялото семейство/домакинство 

. 

§2. Изменя разпоредбата на чл. 7, ал. 3, т.5 

 

Чл. 7. /1/ (доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Лицата, 

семействата/домакинствата подават заявление в едно с декларация по образец,  

утвърдена със заповед на Кмета на Общината в периода от 01 юли до 30 септември на 

текущата година. 

 /2/ Декларацията по ал. 1 съдържа данни за: 

1. Трите имена на заявителя, членовете на семейството/домакинството му, ЕГН и 

родствена връзка. 

2. (доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Данни за имотното и материалното 

положение на всички членове от семейството/домакинството, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1, 

2, 3, 4, 6, 8, 9 и 10. 

3. Наличие на извършени сделки с недвижими имоти, съгласно  чл. 6, ал. 2, т. 5. 

4. Наличие на данни за изпълнена процедура срещу лицето по чл. 65 от ЗОС за 

изземване на общинско жилище и за задължения от наето предходно общинско 

жилище.  

5. Жилищното състояние на семейството/домакинството, относно вида, размера, 

собствеността и продължителността на фактическото обитаване на имота, за който 

имат постоянен/настоящ адрес. 

/3/ Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи за лицето и 

членовете на неговото семейство /домакинство/:  

1. Декларация по образец, съгласно ал. 2. 

2. Удостоверение от работодателя за размера на годишното трудово 

възнаграждение (предходните 12 месеца) на заявителя и членовете на неговото 

семейство/домакинство. 



3. Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“ град Добрич, Бюро по 

труда град Добрич или ТП на Национален осигурителен институт за размера на 

получените за предходните 12 месеца обезщетения и/или помощи, пенсии и др., в 

случай че лицата са безработни, с намалена работоспособност и/или пенсионери, копие 

от последното разпореждане за размера на месечната пенсия. 

4. (изм. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Удостоверение за застрахователна 

стойност за МПС. 

5. Договор за наем или Декларация от заявителя, че той и членовете на 

неговото семейство/домакинство живеят на свободен наем, като му е известна 

наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл.313 от 

Наказателния кодекс. 

6. Копие от решение на ТЕЛК за всеки член от семейството/домакинството, ако 

има такова. 

7. (изм. и доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Копия на документите за 

собственост, вещни права когато е декларирано имущество по чл. 6, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5. 

8. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Данъчна оценка на имоти и вещни 

права по чл. 6, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, за имоти които не са на територията на Община град 

Добрич. 

/4/ Декларираните данни по ал. 2 подлежат на служебна проверка за верността 

им. 

 /5/ (изм. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Декларацията по ал. 2 се подписва от 

всички пълнолетни членове на семейството/домакинството. 

 

 §3. Изменя разпоредбата на чл.9/1/, т.3 и  т.4. 

 

 Чл.9. /1/( доп. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) Лицата, 

семействата/домакинствата, които отговарят на условията по чл.6, се подреждат в 

зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва: 

1. Първа група-ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни 

помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други. 

2. Втора група –живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в 

санитарно- хигиенно отношение жилищна площ или застрашени от самосрутване, 

освидетелствани по установения ред. 

3. Трета група –живеещи на свободен наем повече от една година 

4. Четвърта група –живеещи при родители или при други роднини, с 

недостатъчна жилищна площ , съгласно приетите норми по чл.19 

 

§4.Допълва  разпоредбата на чл.11/1/ 

 

Чл.11/1/ (изм. И доп. С решение №32-1 от 27.03.2018г.) Кметът на Общината 

назначава комисия за разглеждане на всяко едно от досиетата, постъпили в периода от 

01 юли до 30 септември на текущата година и изготвяне на окончателен списък на 

лицата, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване 

в общинско жилище, както и подадените заявления по реда на чл.29, ал.2, т.3 от 

Наредбата,  

 

§5. Изменя  и допълва разпоредбата на чл.20, ал.4 

 Чл. 20./1/ (изм. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Настаняването в общинско 

жилище се извършва със заповед от Кмета на Общината за срок от три години. 



  /2/ (изм. и доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.)  Преди издаване на 

настанителната заповед, включените в окончателен списък по чл. 18 лица, 

семейства/домакинства подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 6 от 

Наредбата, към която прилагат всички изискуеми документи.  

1. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Служителите, отговорни за 

жилищното настаняване извършват съответните проверки и набавят по служебен ред 

необходимата информация, с която да удостоверят достоверността на декларираните 

данни от заявителите. 

 2. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) При невъзможност за набавяне на 

необходимата информация по служебен ред изискват същата от гражданите, като им 

предоставят 30-дневен срок.  

 3. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) При неспазване на посочения срок 

общинска администрация не издава настанителна заповед. 

/3/ (изм. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Въз основа на настанителната 

заповед се сключва  писмен договор за наем за срок от три години. 

/ 4/ (изм. и доп. с решение № 22-1 от 25.05.2021 г.)В шестмесечен срок преди 

изтичане на тригодишния срок на договора за наем, в случай, че наемателят и 

членовете на неговото семейство/домакинство отговарят на изискванията за 

настаняване в общинско жилище,  договора може да бъде удължен чрез анекси 

/две за по три години и един за една година/, като се внася разлика в депозитните 

вноски. 

1. (нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) Въз основа на заповед на Кмета на 

Общината и при наличие на подадено заявление от лицето и декларация, че заявителя и 

всички членове на семейството/домакинството отговарят на изискванията на чл. 6 от 

Наредбата. 

/5/(нова - решение № 22-1 от 25.05.2021 г.) При сключване на Договор с едно и 

също лице, семейство / домакинство, за едно и също жилище е допустимо завишаване 

на нормите по чл. 19 до една трета над допустимите жилищни норми, основани на 

промяна броя на членовете на първоначалното семейство домакинство със състав от 5 

до 9 члена, председател ресорния зам.-кмет и секретар – служител от дирекция 

„Общинска собственост“ в общинска администрация . 

 

§5. Допълва разпоредбата на чл. 26, ал.1, т.3: 

 

Чл. 26. /1/ ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) Запазват се наемните 

правоотношения с  титулярите които: 

1. са лишени от свобода, за срока на изтърпяване на наказанието, но не повече от 

6 месеца; 

2. учат в друго населено място или извън страната за срока на обучението; 

3. пребивават на територията на друга община или извън страната за срок до 6 

месеца, считано за целия срок на наемното правоотношение на наемният договор, 

с изключение на доказани здравословни причини. 

 

§6. Изменя  разпоредбата на чл.29,ал.2, т.3 и т.4 и ал.4; 

 

Чл.29/1/ Починалият титуляр на настанителната заповед, може да бъде заменен 

по право като наемател от преживелия съпруг/съпруга/. 

 /2/Децата на титуляра имат право да го заместят в настанителната заповед при 

наличието на следните условия: 

1.При смърт на титуляра, който не може да бъде заменен от преживелия съпруг; 



2.Да са живели непрекъснато в жилището не по-малко от последните 5 години от 

датата на настаняване на семейството на титуляра; 

3.Да са подали заявление за настаняване под наем в общинско жилище и за 

определяне на жилищни нужди в шестмесечен срок от събитието по т.1.; 

4 Да отговарят на условията на чл.6 от наредбата 

 

/3/ Подаденото заявление за настаняване под наем в общинско жилище дава право на 

лицето по ал.2 да заема жилището да произнасяне на комисията по чл.11. 

ал.4  Лицето по ал.2 се настанява със заповед на Кмета на Общината в същото 

жилище, или друго подходящо, освен ако не е подало заявление за преместване по 

чл.28 от Наредбата 

 

§7. Допълва разпоредбата на чл. 36. Допълва  чл.36, като се създава се нова ал. 3.: 

 

Чл. 36. /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем във ведомствени 

жилища имат работниците и служителите в общинска администрация или структури на 

общинска бюджетна издръжка, ако те и членовете на семейството им не притежават 

годно за обитаване жилище или вила на територията на Община град Добрич, за срока 

им на работа в съответното ведомство. 

/2/ (нова – решение №32-1 от 27.03.2018г., доп. С решение №22-1 от 

25.05.2021г.) Лекари и специалисти по здравни грижи, сключили трудов договор или 

граждански договор с лечебно заведение за болнична помощна територията на Община 

град Добрич, които нямат жилищен имот на територията на Общината, след подаване 

на писмено искане от лечебното заведение, в което работят, до момента на 

прекратяване на правоотношението им с лечебното заведение. 

Нова ал.3 Изявени спортисти, упражняващи тренировъчна дейност не по-

малко от 1 година от подаването на заявлението на територията на Община град 

Добрич, които нямат жилищен имот в населеното място, след подаване на 

писмено искане от съответния спортен клуб. 

 

§8. Допълва  разпоредбата на чл. 37. Допълва  чл.37, като се създава се нова ал. 3: 

 

Чл. 37./1/ С решение на Общински съвет, във ведомствени жилища могат да се 

настаняват кметове и зам.-кметове които нямат жилище в населеното място – за 

времето, през което заемат съответната длъжност. 

 /2/ Във ведомствени жилища могат да се настаняват специалисти и техните 

семейства, привлечени от други населени места за работа в звена на общинска 

бюджетна издръжка, докато работят в тях, ако те или членовете на семействата им не 

притежават годни за постоянно обитаване жилища на територията на Община град 

Добрич. 

Нова ал.3 С решение на Общински Съвет, във ведомствените жилища 

могат да се  настаняват и лицата по чл.36, ал.3.  

 

§9. Изменя  разпоредбата на чл. 46, ал.1 ; Допълва  чл.46, като се създават нови ал. 

3 и  ал.4. 

 

Чл. 46. /1/ Общинските жилища, предназначени за продажба , се определят 

от Общински съвет и включват:  

1. ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) жилища, които могат да се 

продават на лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на 



Глава трета от Закона за общинската собственост, при наличие на свободни 

жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата; 

2. ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) жилища, които могат да се 

продават на лица, настанени в тях по административен ред в общинското жилище 

най-малко от 7 години и отговарящи на условията по чл. 6 от Наредбата; 

3. ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) ведомствени жилища, които могат 

да се продават на служители, които са настанени в тях  жилища и имащи не по – -

малко от 5  години стаж без прекъсване в общинска администрация. 

4. ( изм. С решение №22-1 от 25.05.2021г.) жилища, свободни от наематели, 

които могат да се продават на други физически или юридически лица чрез 

публичен търг или конкурс.  

5. Жилищата по т.4  следва да са негодни за настаняване. 

/2/ ( досег. текст)  Предложенията за решения по предходните  членове се 

внасят в Общински съвет от Кмета на Общината или ресорния зам. – кмет. 

 Нова ал./3/ Обстоятелствата по чл.46, ал.1, т.4 5 се удостоверяват от 

юридическото лице по чл.24 от Наредбата. 

Нова /4/ Продажбата по чл46,ал.1, т.4 и т.5 се извършва при условия и ред, 

определени със ЗОС и Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС след провеждане на търг или 

конкурс.  

 

§10.Изменя и  допълва разпоредбата на чл.48, т.2 

 

Чл. 48( досегашен текст) Продажбата на общински жилища  лицата по чл.46, 

ал.1, т. 2 и т.3 се извършва по искане на лицата, след писмено заявление до кмета на 

общината. Към заявлението се прилагат: 

1. Декларация по образец за наличието или липсата на притежавани 

имущества, включително находящи се и извън територията на Община град Добрич; 

2. Служебна бележка за платен наем, ел .енергия, В и К, топлоенергия – по 

отношение на лицата по чл.46 ал.1, т.2 и 3 

 

§11. Отменя се чл.51 от Наредбата, съгласно който „Жилища, свободни от наематели, 

могат да се продават след решение на Общинския съвет при условия и ред, определени 

със ЗОС и Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС след провеждане на търг или конкурс.“  

 

 §12. Допълва разпоредбата на параграф 1, глава единадесета от допълнителните 

разпоредби, т.1 

 

Глава единадесета 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1.  По смисъла на тази наредба: 

„Семейство” са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили 

в брак 

2.  „Домакинство” са съпрузите, ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и 

пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, както и братята и сестрите, които 

не са встъпили в брак. 

3. „Самотни родители на непълнолетни деца” са родители, които поради вдовство, 

развод или не сключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си 

деца. 

4. „Имущество” са налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни 

превозни средства, земеделски земи, жилищни или вилни имоти,  фабрики, 



работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета, гаражи, 

произведения на изкуството, нумизматика, филателия и други основни и оборотни 

средства. 

5. „Жилище” по смисъла на тази наредба е група от функционално и пространствено 

обединени помещения и отворени покрити и открити пространства, за задоволяване на 

жилищни нужди. 

6. „Жилищна площ” е сборът от площите на помещенията в жилището с основно 

предназначение – дневни, спални, детски стаи и столови /без кухни-столови/, измерени 

по контура на съответните вертикални конструктивни елементи – стени и колони. 

7.  „Полезна площ на жилището” е сумарната площ на всички помещения в него, 

мерена по вътрешните зидарски очертания на стените, и цялата площ на балкони, 

лоджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и 

разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения - мазе, 

барака или таван. 

8. „Консумативни разноски” са разноски за ел. енергия, вода, телефон, топлоенергия, 

такса за битови отпадъци, такси по реда на закона за управление на етажната 

собственост  и други такива, свързани с обитаване на жилището.  

9. „Нарушение на добрите нрави” е действие или бездействие, което отрицателно 

въздейства върху установените в обществото морални и/или етични норми, или е в 

противоречие с тях. 

10. „Социално жилище” е жилище, предназначено за лица с установени жилищни 

нужди, чието изграждане е финансирано или е осъществено с помощта на държавата 

или Общината. 

 Нова т.11. „Изявени спортисти“ са спортисти, с призово класиране в 

олимпиийски игри или световни първенства. 

 

 

Тази  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от 

общинския жилищен фонд на Община град Добрич е приета с решение 36-

10/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич и влиза в сила .............................. 

 

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

връзка с изпълнение на решението. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 22; „ПРОТИВ“ – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Откриване на производство по отчуждаване  на Поземлен имот с идентификатор № 

72624.433.105, Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.106 и Поземлен имот с 

идентификатор № 72624.433.168, по КККР на град Добрич, за „Разширение на гробищен 

парк“ на град Добрич 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 11: 

 

 I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА 

и чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2022 година, част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 8 

ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА 

ОБЩИНСКИ НУЖДИ се допълва със следните имоти: 

1. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.105 по КККР на град Добрич, 

собственост на на Цвета Петрова Иванова и Дойчин Петров Иванов, 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: 

433105, съседи:  72624.433.106, 72624.433.104,  72624.433.161, 72624.433.70;. 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 № 72624.433.106 по КККР на град Добрич, 

собственост на Пенка Дончева Генова и Мария Маркова Новкова - Ангелова, с площ от 

500 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: 

лозе и категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен 

план: 433106, съседи:  72624.433.107, 72624.433.105,  72624.433.161, 72624.433.70. 

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. 

3. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.168 по КККР на град Добрич, 

собственост на Петър Александров Петров и наследниците на Марийка Александрова 

Кирякова и наследниците на Наталия Александрова Вакъвчиева, с площ от 1 250 кв. м, с 

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

категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 

433168, съседи:  72624.433.167, 72624.433.48,  72624.433.127, 72624.433.159;. Данъчната 

оценка на ПИ е 455.60 /Четиристотин петдесет и пет, и 0.60/ лева. Пазарна оценка на 

подлежащия на отчуждаване  ПИ е 5 000.00 /Пет хиляди/ лева. 

II . 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 № 72624.433.105 по КККР на град Добрич, 

собственост на на Цвета Петрова Иванова и Дойчин Петров Иванов, 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: 

433105, съседи:  72624.433.106, 72624.433.104,  72624.433.161, 72624.433.70;. 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 № 72624.433.106 по КККР на град Добрич, 

собственост на Пенка Дончева Генова и Мария Маркова Новкова - Ангелова, с площ от 

500 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: 

лозе и категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен 

план: 433106, съседи:  72624.433.107, 72624.433.105,  72624.433.161, 72624.433.70. 

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. 

 3. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.168 по КККР на град Добрич, 

собственост на Петър Александров Петров и наследниците на Марийка Александрова 

Кирякова и наследниците на Наталия Александрова Вакъвчиева, с площ от 1 250 кв. м, с 

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

категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 

433168, съседи:  72624.433.167, 72624.433.48,  72624.433.127, 72624.433.159;. Данъчната 

оценка на ПИ е 455.60 /Четиристотин петдесет и пет, и 0.60/ лева. Пазарна оценка на 

подлежащия на отчуждаване  ПИ е 5 000.00 /Пет хиляди/ 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 № 72624.433.105, Поземлен имот с идентификатор № 

72624.433.106 и Поземлен имот с идентификатор 72624.433.168, по КККР на град 

Добрич, за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич възлизат на 9 000.00 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“ – 24; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.326, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. „Твърдица“ № 33. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 12: 

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 69.00 кв. м., представляващо 69/709 кв. м. в 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.601.326 по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр. Добрич,  находящ се на ул. „Твърдица“ № 33. 

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 Тихомир Иванов Иванов, от друга страна, чрез продажба 

частта на Общината, а именно дворно място с площ 69.00 кв. м., представляващо 69/709 

кв. м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.601.326, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич,  находящ се в гр. Добрич, 

ул. “Твърдица“ № 33, за сумата от 2 562.00/ Две хиляди петстотин шестдесет и два/ лв., 

или 37.13 лв./кв. м., без включен ДДС.  

Данъчната оценка на частта на Общината е 678.30 /Шестстотин  седемдесет и 

осем, и 0.30/ лева. 

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

действия.   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 21; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                               (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.448, по КККР на гр. Добрич, 

находящ се на ул. „Войнишка“ № 9. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 13: 

 

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 37.00 кв. м., представляващо 37/481 кв. м. в 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.604.448 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Добрич,  находящ се на ул. „Войнишка“ № 9. 

 

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 Цветан Бориславов Желев, от друга страна, чрез продажба частта на 

Общината, а именно дворно място с площ 37.00 кв. м., представляващо 37/481 кв. м. в 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.604.448, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Добрич,  находящ се в гр. Добрич, ул. “Войнишка“ № 9, за 

сумата от 4 608.00/ Четири хиляди шестстотин и осем/ лв., или 124.54 лв./кв. м., без 

включен ДДС.  

Данъчната оценка на частта на Общината е 832.50 /Осемстотин тридесет и два, и 

0.50/ лева. 

 

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

действия.   

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 21; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

  

                               (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Разширение на 

съществуваща пералня” в УПИ III, кв.7 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Дружба 1, 2 и 4” на град 

Добрич”. Изменение по чл.154, ал.5 от ЗУТ“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 14: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС, Общински 

съвет град Добрич, 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 ПИ 72624.620.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на град Добрич, одобрени със Заповед  №РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК с площ 

485.00 кв.м., идентичен с УПИ III в кв.7, предвиден „за жилищно строителство, 

обществено и делово обслужване” по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Дружба 1, 2 и 4” на град Добрич, 

приет и одобрен с Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-

ПРЗ, одобрен със Заповед №1147/09.10.2018 г.  на Кмета на Община град Добрич, находящ 

се на ул.”Никола Петков” №3. 

2. 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, във връзка с чл.154, ал.5 от ЗУТ, 

Общински съвет град Добрич дава съгласие да се учреди на „ПЕРАЛНЯ- СЛАВОВ” 

ЕООД, ЕИК: 124640426, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „Струма” 

№2, вх.Е, ет.4, ап.12, представлявано от Светослав Василев Славов, безсрочно, възмездно 

право на пристрояване върху 14.40 (четиринадесет и 0.40) кв. м., разгъната застроена 

площ РЗП- 26.84 кв. м (двадесет и шест и 0.84) кв. м. в общински поземлен имот 

72624.620.97 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени 

със Заповед  №РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ III в кв.7, 

предвиден „за жилищно строителство, обществено и делово обслужване” по ПУП- ПРЗ на 

ЖК”Дружба 1, 2 и 4” на град Добрич, приет и одобрен с Решение №3-11/20.12.2011 г. на 

Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1147/09.10.2018 г.  на 

Кмета на Община град Добрич, актуван с акт за частна общинска собственост АОС 

№5404/09.11.2018 г., вписан под №22, том XXIV, вх. регистър №9495/13.11.2018 г. в 

Служба по вписванията град Добрич, към собствената му сграда (обществена пералня) 

с идентификатор 72624.620.97.1 по КККР на град Добрич, находяща се на ул. „Никола 

Петков” №3, по одобрен инвестиционен проект от Главния архитект на Община град 

Добрич от 13.06.2022 г. за обект: „Разширение на съществуваща пералня” в УПИ III, кв.7 

по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Дружба 1, 2 и 4” на град Добрич”, изменение по чл.154, ал.5 от 

ЗУТ“, за сумата от 2 831.00 (две хиляди осемстотин тридесет и един) 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 26.84 кв. м е 1 982.50 (хиляда 

деветстотин осемдесет и два и 0.50) лева.  

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

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 22; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

  

                                (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 
 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем 

павилион по ул. „Димитър Петков“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 
 

РЕШЕНИЕ 36 – 15: 

 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, 

ал. 9, т. 2 от ЗОС и чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество се актуализира Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година в част ІІ /ОБХВАТ И 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА/, точка 2 /ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ/, подточка 2.1 

/ Общински терени, обекти и вещи/, позиция 39 „Общинско място по ул. „Димитър 

Петков” на северния тротоар пред УПИ ІІ за „Поликлиника” в кв. 13 на ЦГЧ, като площта 

от 3,00 кв.м се променя на 4,60 кв.м. 

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

чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1, ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

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

наддаване за отдаване под наем на: 

 - Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – готово заводско 

изделие по одобрен модел за търговска дейност с пакетирани стоки с площ 4,60 кв.м по ул. 

„Димитър Петков“ на северния тротоар пред УПИ ІІ „за Поликлиника“, в кв 13 по ПУП-

ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна цена 74,34 лева 

месечно. 

 На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС не се начислява ДДС. 

Срок за отдаване под наем – 5 години. 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

3. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението.  
 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 21; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

  

                               (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

 
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 
 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на 

преместваеми павилиони, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 16: 

 

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

чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1, 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: 

 - Част от общински имот за поставяне на преместваем обект - павилион 

административни услуги с площ 12.00 кв. м ул. „Христо Ботев“ в УПИ I, кв. 30 по 

Кадастрален и ЗРП на жк. „Балик-Йовково“ – юг, до бл.7 на ЦГЧ на град Добрич, съгласно 

одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна цена 80.88 лева месечно. 

 - Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – готово заводско 

изделие с унифициран дизайн – „тото-пункт” с площ 15.00 кв. м на ул. „Агликина Поляна“ 

в УПИ Х, кв. 43 по кадастрален и ЗРП на жк. „Балик-Йовково“ – юг, северно от  бл.31 на 

ЦГЧ на град Добрич, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна цена 

101.10 лева месечно. 

 На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС не се начислява ДДС. 

Срок за отдаване под наем – 5 години. 

 Цените са определени 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“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

  

                               (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 
 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 17: 

 

 Ⅰ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА  

и чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2022 г., като в част ⅠⅠ Обхват и Съдържание на програмата се 

допълва в т. 6.3 Продажба на жилищни имоти – апартаменти  със следните жилища: 

                 т. 190 ул. „Оп. Димитър Ковачев“ бл. 6, вх. Б, ет. 1, ап. 3 

                 т. 191 жк. „Балик“ бл. 4, вх. А, ет. 7, ап. 25 

                 т. 192 бул. „Русия“ бл. 49, ет. 10, ап. 66 

 

 ⅠⅠ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.47, 

ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от 

общинския жилищен фонд, дава съгласие за продажба на следните общински жилища - 

апартаменти: 

1. АПАРТАМЕНТ № 3 (три), със застроена площ 63,54 (шестдесет и три цяло 

петдесет и четири стотни) кв. м., състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и 

балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 

72624.618.247.2.27 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, 

четири, седем,  точка, две, точка, две, седем, ) по КККР на град Добрич, одобрена със 

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

0.04999 от общите части  на сградата с идентификатор 72624.618.247.2, представляващи 

6,04 (шест цяло и четири стотни ) кв. м  и отстъпено право на строеж- 9,90 (девет цяло и 

деветдесет стотни ) кв. м, изба № 3  с площ 3,98 ( три цяло деветдесет и осем стотни) кв. 

м., находящ се на адрес: град Добрич, ул. „ Оп. Димитър Ковачев“ бл. 6, вх. Б, ет. 1 на Деян 

Иванов Георгиев за сумата от 53 971 (петдесет и три хиляди деветстотин седемдесет и 

един) лева без ДДС. Данъчна оценка на апартамента:  10 356,20 (десет хиляди триста 

петдесет и шест и 0,20) лева.  

2. АПАРТАМЕНТ № 25 (двадесет и пет), със застроена площ 46,57 (четиридесет и 

шест цяло  и петдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно 

помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 

72624.619.213.7.28 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, 

едно, три, точка, седем, точка, две, осем ) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед 

№ РД – 18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич 0.01256 от 

общите части на сградата с идентификатор 72624.619.213.7, представляващи  5,32 ( пет 

цяло и тридесет и две стотни) кв. м и  отстъпено право на строеж - 5,52 (пет цяло петдесет 

и две стотни) кв. м, изба № 29 с площ 2,64 (две цяло  шестдесет и четири стотни) кв. м, 

находящ се на адрес: град Добрич, жк. „Балик“, бл.4, вх. А, ет.7 на Йордан Първанов 

Йорданов за сумата от 37 045  (тридесет и седем хиляди  и четиридесет и пет ) лева, без 



 

 

ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 7 471,30  (седем хиляди четиристотин седемдесет и 

един и 0,30) лева. 

3. АПАРТАМЕНТ № 66 (шестдесет и шест), със застроена площ 70,32 (седемдесет 

цяло и тридесет и две стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и 

балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 

72624.614.3228.1.66 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, 

две, две, осем, точка, едно, шест, шест) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед № 

РД – 18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 1,12791%  (едно 

цяло дванадесет хиляди седемстотин деветдесет и една стохилядни процента) от общите 

части на сградата с идентификатор 72624.614.3228.1, представляващи 19.33 (деветнадесет 

цяло и тридесет и три стотни)  кв. м и 1,12791%  (едно цяло дванадесет хиляди 

седемстотин деветдесет и една стохилядни процента) от отстъпено право на строеж в 

поземления имот. Изба № 38-Ⅰ с площ 4,96 (четири цяло деветдесет и шест стотни) кв. м, 

находящ се на адрес: град Добрич, бул. „ Русия“, бл. 49,  ет. 10 на Мария Недкова 

Стоянова за сумата  от 62 166 (шестдесет и две хиляди сто шестдесет и шест ) лева, без 

ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 21 735,70 (двадесет и една хиляди седемстотин 

тридесет и пет и 0,70) лева. 

4. АПАРТАМЕНТ № 7 (седем), със застроена площ 63,54 (шестдесет и три цяло и 

петдесет и четири стотни ) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение,  

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72624.619.111.1.7 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, едно, едно, едно, точка, едно, точка, 

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

Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 4,736% ( четири цяло седемстотин тридесет и 

шест хилядни процента) от  140,71 кв. м  в ид. части от  общите части на сградата с 

идентификатор 72624.619.111.1, равняващи се на 6,66 (шест цяло шестдесет и шест стотни) 

кв. м, 4,736% ( четири цяло седемстотин тридесет и шест хилядни процента) от 198,05 кв. 

м  отстъпено право на строеж, равняващи се на  9,38  (девет цяло тридесет и осем  стотни) 

кв. м, изба № 7 с площ 2,50 ( две цяло и петдесет стотни) кв. м, находящ се на адрес: град 

Добрич, ул. „ Ясна поляна“, бл. 2, вх. А, ет. 3 на Александър Дечков Сандев за сумата от 52 

554 (петдесет и две хиляди петстотин петдесет и четири) лева, без ДДС. Данъчна оценка на 

апартамента: 10 953,60 (десет хиляди деветстотин петдесет и три и 0,60) лева. 

Съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност и § 1, т. 5 от 

Допълнителните разпоредби на ЗДДС, продажбата на сгради или части от тях, които не са 

нови са освободена доставка от ДДС. 

След продажбата на общински жилища – апартаменти, Община град Добрич следва 

да отпише тяхната балансова стойност. 

 

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

действия. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 24; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

  

                               (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за изменение на концесионен договор № 16 от 28.01.2003 г., за предоставяне 

на концесия върху имот, публична общинска собственост: Обект за обществено хранене, 

град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 18: 

 

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

2 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 от Закона за концесиите и § 5, ал. 2 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за концесиите във връзка с чл. 141, ал. 2 от Закона 

за концесиите, чл. 27 от концесионен договор № 16 от 28.01.2003 г. и заявление с вх. рег. 

индекс № 70-00-1187 от 30.05.2022 г., допълнено със заявления № 94Х-00-92 от 24.06.2022 

г. и № 94Х-00-92 от 12.07.2022 г. от концесионера “Житен клас” ООД, гр. Добрич за 

изменение на концесионен договор № 16 от 28.01.2003 г., за удължаване на срока на 

концесията с една трета от срока, определен с концесионния договор, реши:  

1. Приемa заявление с вх. рег. индекс № 70-00-1187 от 30.05.2022 г., допълнено със 

заявления № 94Х-00-92 от 24.06.2022 г. и № 94Х-00-92 от 12.07.2022 г. от концесионера 

“Житен клас” ООД за изменение на концесионен договор № 16 от 28.01.2003 г., за 

предоставяне на концесия върху обект публична общинска собственост, представляващ 

обект за обществено хранене със застроена площ до 50 кв. м., на един етаж, изграден със 

средства на концесионера върху част от пространството, заключено между ул. „Ч. Храбър” 

и ул. „Цар Петър”, град Добрич, за удължаване с една трета от срокa, определен с 

концесионния договор. 

2. Изменя договор № 16 за предоставяне на концесия върху обект за обществено 

хранене със застроена площ до 50 кв. м., на един етаж, изграден със средства на 

концесионера върху част от пространството, заключено между ул. „Ч. Храбър” и ул. „Цар 

Петър”, град Добрич, сключен на 28.01.2003 г. между Община град Добрич и „Житен 

клас” ООД, със седалише и адрес на управление град Добрич, ул. „Цар Петър” №2, вх. А, 

ап. 19, ЕИК 124607629, представлявано и управлявано от Христо Димитров Драганов, чрез 

удължаване на определения с Решение № 44-1 на Общински съвет град Добрич от 

28.05.2002 г. срок с една трета от срокa, определен с концесионния договор:  

2.1. Изменя срокът в чл.3 от концесионен договор  

Стара редакция:  

Чл. 3. (1) Концесията по този ДОГОВОР се предоставя за срок от 20 (двадесет) 

години, считано от датата на влизане в сила на ДОГОВОРА. Датата на влизане в сила на 

ДОГОВОРА е датата на сключване на настоящия договор . 

(2) Срокът на концесията може да бъде продължен по съгласие на страните по този 

ДОГОВОР при условията на Закона за общинската собственост. 

Нова редакция: 



 

 

Чл. 3. Концесията по този договор се предоставя за срок от 320 месеца, считано от 

датата на влизане в сила на договора. Датата на влизане в сила на договора е датата на 

сключване на настоящия договор. 

3. Срокът на концесията се удължава при условията на договор № 16 от 28.01.2003 

г., за предоставяне на концесия върху обект публична общинска собственост, 

представляващ обект за обществено хранене със застроена площ до 50 кв. м., на един етаж, 

изграден със средства на концесионера върху част от пространството, заключено между 

ул. „Ч. Храбър” и ул. „Цар Петър”, град Добрич и на това решение. 

4. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния 

договор, съгласно заявление с вх. рег. индекс № 70-00-1187 от 30.05.2022 г., допълнено със 

заявления № 94Х-00-92 от 24.06.2022 г. и № 94Х-00-92 от 12.07.2022 г. от концесионера 

“Житен клас” ООД, да бъде създадена в чл.9 от раздел „Основни задължения на 

концесионера“,  нова т.10 от договора за предоставяне на концесия № 16 от 28.01.2003 г., 

със следните задължения на концесионера: 

- подмяна на дефектиралата козирка от поликарбон над входа на обекта и 

- подмяна на гишето за сервиране.  

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

действия по изпълнението на настоящото решение. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

  

                               (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) 

на Индустриален парк „Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 19: 

 
 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. Oдобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на 

Индустриален парк „Добрич“, ведно със схеми Ел., ВиК, газификация, комуникационно-

транспортна и идейна вертикална планировка. 
 

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

действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 22; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

  

                              (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) на 

част от местност  ”Гаази баба”, град Добрич – окончателен проект. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 20: 

 

 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. Oдобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) на 

част от местност  ”Гаази баба”, град Добрич – окончателен проект, в едно с Ел и 

ВиК схемите към него, с приетите възражения, описани в т. 1 от протокол 

№9/14.07.2022г. на ОбЕСУТ, а именно: 

- по т. 1.3: да отпадне отреждането “за озеленяване” на УПИ I в кв. 2022; 

- по т. 1.4: проектираната улица между О.Т.165 и О.Т.164. да отпадне и от 

О.Т.162 до О.Т.164 да остане тупик. 

 

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

Закона действия. 

 

       ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

  

                            (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни 

образувания за ПИ 72624.497.54 в землището на град Добрич за обект: „Довеждащ 

водопровод от уличен водопровод за захранване на Зърнобаза – Силозно складово 

стопанство, склад за семена и ПРЗ, трафопост и колонка за дизелово гориво в ПИ 

72624.497.20 в землището на град Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 21: 

 

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

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

 

I. Одобрява проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за 

линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и 

селищни образувания за ПИ 72624.497.54 в землището на град Добрич за обект: 

„Довеждащ водопровод от уличен водопровод за захранване на Зърнобаза – 

Силозно складово стопанство, склад за семена и ПРЗ, трафопост и колонка за 

дизелово гориво в ПИ 72624.497.20 в землището на град Добрич“. 

 

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

Закона действия. 

 

      ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                               (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) 

град Добрич с обхват ПИ 72624.386.54 и ПИ 72624.386.56 по КККР на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 22: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, 

ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ:  

 

I. Oдобрява Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) 

град Добрич с обхват ПИ 72624.386.54 и ПИ 72624.386.56 по КККР на град Добрич, 

за промяна от земеделска територия „ДРУГ ВИД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ БЕЗ 

ОПРЕДЕЛЕНО СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 

ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ – „Пп“, с устройствени 

параметри: Пл. застр. 50-80%, Кинт ≤ 1,0-2,5, Пл. озел. 20-40% 

 

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

Закона действия. 
 

 

      ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 24; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                               (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 
 



 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) 

град Добрич за ПИ 72624.623.8069 по КККР на град Добрич (идентичен с УПИ IX-„за 

Гаражи“, кв. 17 на ЦГЧ). 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 23: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, 

ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ:  

 

I. Oдобрява Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) 

град Добрич за ПИ 72624.623.8069 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ IX – 

„за Гаражи“, кв. 17 на ЦГЧ, град Добрич, от „ЗОНА ЗА ТРАНСПОРТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА – ОБЕКТ ЕТАЖЕН ПАРКИНГ И ГАРАЖ“ в „ЦЕНТРАЛНА 

УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА – „Ц2“ с градоустройствени показатели Пл. застр. 40-60%, 

Кинт ≤ 1,5, Пл. озел. 20-40%. 

 

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

Закона действия. 

 

      ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 25; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                               (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии, за ПИ 72624.447.60 в землището на град Добрич за обект: „Дъждовна и битова 

канализация за ПИ 72624.447.447, град Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 24: 

 

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. Одобрява техническото задание с приложения предварителен проект на трасето.  

 

Разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-

ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии за ПИ 72624.447.60 в землището на град Добрич за 

обект: „Дъждовна и битова канализация за ПИ 72624.447.447, град Добрич“.  

Да бъде представено становище от РИОСВ – Варна, при внасянето на ПУП-ПП за 

процедиране и одобряване. 

 

Същият да бъде представен в два екземпляра на хартиен носител и в цифров вид 

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

съдържанието на устройствените планове. 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“ – 24; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                               (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии, за ПИ 72624.905.600 и 72624.905.611, за обект: „Трасе за водопровод до ПИ 

72624.905.374, местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 25: 

 

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. Одобрява техническото задание с приложения предварителен проект на трасето.  

 Разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-

ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии за ПИ 72624.905.600 и 72624.905.611, за обект: „Трасе за 

водопровод до ПИ 72624.905.374, местност „Гаази баба“ в землището на град 

Добрич“.  

 Да бъде представено становище от РИОСВ – Варна, при внасянето на ПУП-ПП за 

процедиране и одобряване. 

 Същият да бъде представен в два екземпляра на хартиен носител и в цифров вид 

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

съдържанието на устройствените планове. 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“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                              (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

– план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ II – „за Oзеленяване“, кв. 27 на ЖК „Запад“, град 

Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 26: 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, 

т. 6 от ЗУТ, при наличие на обстоятелства по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:  

 

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

– план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ II – „за Oзеленяване“, кв. 27 на ЖК „Запад“, 

град Добрич, съгласно приложените скица-предложение и задание за проектиране. 

 

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

Закона действия.  

 

 

      ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                                (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 
 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на План за действие  на Община град Добрич за периода 2022-2023 г. за 

изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване 

и участие на ромите 2021-2030 г. 
 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 27: 

 

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

приема План за действие на Община град Добрич за периода 2022-2023 г. за изпълнение на 

Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на 

ромите 2021-2030 г., съгласно Приложение №1. 

 

 

      ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                                (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

Приложение №1 

                                                                                                                                                            

 

План за действие на Община град Добрич  за периода 2022-2023 г. 

в изпълнение на 

Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие  на ромите 

2021-2030 г. 

 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

          Планът за действие на Община град Добрич за изпълнение на Националната 

стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 е разработен в 

съответствие с  Националния план за действие за периода 2022-2023 г.  

          Цялостната концепция на Плана е съобразена със стратегическата цел на 

Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на 

ромите (2021-2030), а именно:  

Създаване на условия за равнопоставеност, приобщаване и участие на ромите, чрез 

осигуряване на достъп до права, стоки и услуги, участие във всички сфери на 

обществения живот при спазване принципите на върховенството на закона и 

недискриминация.  

          Планът е разработен от Общински оперативен екип съгласно заповед 

№1004/22.06.2022 г. на кмета на Община град Добрич и се основава на приоритетите и 

насоките в държавната политика.  

        Основен принцип при разработването на Плана е партньорството и широките 

консултации с всички заинтересовани страни. Партньорите са консултирани на всеки етап 

от процеса на подготовка на документа в стремеж за повишаване на качеството му и 

отразяване на реалните и обществено значими проблеми в социално-икономическото 

развитие на общината, както и обхващане на всички възможни решения.      

Планът за действие на Община  Добрич за равенство, приобщаване и участие на 

ромите  за периода 2022-2023 г. е стратегически документ, израз на ангажираността на 

местната власт за решаване на проблемите на ромите, както и на други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Настоящият документ е 

изготвен в съответствие с действащите стратегически, оперативни и национaлни 

документи на отговорните  институции – Министерството на образованието и науката; 

Министерството на здравеопазването; Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството; Министерството на труда и социалната политика; Министерството на 

културата; Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието; 

Комисията за защита от дискриминация и др. в изпълнение на националната политика за 

повишаване на качеството на живота и за гарантиране на равните възможности на 

българските граждани.  

Планът потвърждава ангажимента на местната власт  за сътрудничество с всички 

заинтересовани страни за справяне със съществуващите проблеми и предизвикателства 

пред ромите. 

           Планът за действие е отворен документ, който подлежи на актуализация, допълване 

и изменение. 

II.  АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНАТА 

 

        Анализът обхваща шест приоритетни области на интеграционната политика: 

образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост и социално включване, 

върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.  



 

 

        Изготвен е от Община град Добрич  през 2021 г. във връзка с писмо изх. РкД-39-

39/07.07.2021 г.  на Областния управител на област Добрич,  в партньорство с институции 

и организации, заинтересовани от реалните нужди и проблеми на ромската общност и 

имащи пряко отношение  относно решаването им. 

        Анализът, като част от процеса на планиране потвърждава ангажимента на Община 

град Добрич за сътрудничество с всички заинтересовани страни за справяне със 

съществуващите проблеми и предизвикателства пред ромите, за които има риск да се 

влошат от въздействието на пандемията от COVID - 19.  

        В настоящия  документ терминът  „роми“ се използва като общ термин, включващ, 

както българските граждани, които се определят като роми, така и за граждани в уязвимо 

социално-икономическо положение, които околното население  възприема като такива, 

независимо от тяхното самоопределяне. 

        Община град Добрич прилага общ и целенасочен интегриран подход към гражданите 

в уязвимо положение от ромски произход и не изключва оказването на подкрепа и на лица 

в неравностойно положение от други етнически групи. 

        Интеграцията изразява шансовете и възможностите на всички български граждани в 

различните области на живота, издига тяхната активност в реализацията на 

демократичните процеси в България без значение от етническия  произход. 

         В град Добрич, процесът на интегриране, равнопоставеност, приобщаване и участие 

на ромите, както и на други граждани в уязвимо социално положение, близко до това на 

ромите, е непрекъснат. 

        Пандемията от COVID-19 засили уязвимостта на изолирани и маргинализирани 

ромски общности и показа спешната нужда от по-ефективни мерки на местно ниво. 

        Постигането на равенство, приобщаване и участие на ромите изисква сътрудничество 

на всички институции, пряко ангажирани на местно ниво, както и пълноценно участие на 

ромите в този процес.  

         Планът за действие следва приоритетите и целите на Националната стратегия. 

         В практическата реализация на Плана  ще бъде прилаган интеграционен принцип на 

база на равнопоставеност и равна отговорност. 

        По данни от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България 

през 2011 г. Община град Добрич има следната етническа структура, касаеща 84170 лица, 

отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност: българска - 73657, турска 

- 6795, ромска - 2482, друга - 528, не се определя -708. Данните посочват като най-

многобройна етническа група българската, следвана от турската. На трето място са 

българските граждани, самоопределили се като роми, но е налице тенденцията част от 

хората от ромски произход да се самоопределят като българи, турци и др.    

    

Община 

 

 

 

 

Лица, отговори-ли 

на добровол-ния 

въпрос за 

етническа 

принадлежност 

Етническа група Не се 

самоопределям 
българска турска ромска друга 

ДОБРИЧ 

 

 

84 170 

 

73 657 

 

6 795 

 

2 482 

 

528 

 

708 

 

  

     Част от хората, които околните наричат „роми“ се самоопределят като българи, турци и 

др., което произтича от правото им да определят етническата си принадлежност или да не 

посочат такава.  Поради тази причина не е възможно да се посочи точния брой на ромското 

население. Трябва да се има предвид, че извън преброяването на населението, данни по 

етнически признак не се събират.  Данните, с които разполага Дирекция „Бюро по труда“ 

са на основа на доброволна информация по етнически признак. 



 

 

        Планът за действие на Община град Добрич  очертава основните принципи на 

общинската политика за равноправно интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други живеещи в сходна ситуация. 

       Възрастовата структура на ромите показва ясно изразена тенденция – с нарастване на 

възрастта намалява относителния им дял:  

-определилите са като роми деца от 0 до 9 г. съставляват 4,9% от всички деца на тази 

възраст;  

-относителният дял на ромите на възраст от 10 до 19 години е 4,5 %;  

-относителният дял на ромите в работоспособна възраст /0-64 години/ е 2,6%, а на тези в 

пенсионна възраст е едва 0.8%. 

 

Възраст 

По пол Етническа група 

общо мъже  жени българска ромска турска друга 

общо 91 030 44 096 46 934 73 657 2 482 6 795 528 

0-4 4 141 2 197 1 944 2 769 206 412 9 

5-9 3 839 1 953 1 886 2 503 184 346 13 

10-14 3 934 2 020 1 914 2 855 206 416 11 

15-19 4 722 2 375 2 347 3 628 186 468 13 

20-44 32 586 16 621 15 965 25 755 1 063 2 879 176 

45-64 28 163 13 386 14 777 23 848 524 1 736 241 

65-79 11 092 4 605 6 487 9 956 100 472 43 

80-84 1 682 660 1 022 1 546 11 46 15 

85+ 871 279 592 797 2 20 7 

 

      При изготвяне на настоящия план се приложи интегриран подход, при който 

едновременно  ще се предприемат мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, 

съобразени с местните особености и нужди, включително на най-нуждаещите се, с цел 

постигане на видими  и трайни резултати. 

          

1. Приоритет „ОБРАЗОВАНИЕ” 

 

        Община  Добрич има добре развита образователна структура. Дирекция 

„Хуманитарни дейности“ осъществява държавната и общинската политика в сферата на 

образованието в град Добрич.  

        През учебната 2020/2021 година общинската образователна система обхваща 14 

детски градини, 6 основни училища, 1 обединено училище, 2 профилирани гимназии, 5 

средни училища, 2 професионални гимназии, Спортно училище и Център за подкрепа за 

личностно развитие - Ученическо общежитие. На територията на Община град Добрич 

функционират 4 професионални гимназии към МОН, Център за специална образователна 

подкрепа, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, 2 

частни гимназии, 1 частно основно училище, 2 колежа и 1 висше училище с изнесено 

седалище в град Варна. С решение №23-15/29.06.2021 г. на Общински съвет град Добрич 

шест детски градини са преобразувани в три. 

        В Община град Добрич 6 училища имат статут на иновативни – СУ „Димитър Талев“, 

СУ „Св. Кл. Охридски“, СУ „Любен Каравелов“, ЧПГТП „Райко Цончев“, ОУ "Стефан 

Караджа" и ЧСУ "Леонардо да Винчи". 

        През учебната 2020/2021 г. в общинските училища се обучават 7 344 ученици, 

разпределени в 333 паралелки и групи. Целодневно обучение се провежда в 116 групи с 2 

438 ученици. В държавните професионални гимназии се обучават 1243 ученици в 56 

паралелки. 

         В 14 детски градини са обхванати 2188 деца от 3 до 6 годишна възраст в 88 групи. В 7 

полудневни и 2 целодневни групи към училищата са обхванати 133 деца. 



 

 

         В Община Добрич успешно се прилага информационна система НЕИСПУО на МОН 

за установяване реалния брой на подлежащите и постъпили в училище ученици. 

Актуализирани са и са утвърдени от кмета на общината Правила за прием на ученици в 

първи клас, като същевременно са определени прилежащи райони на всяко училище. 

Ежегодно, до края на м. януари, всяко училище получава списък с подлежащите на 

задължително обучение в подготвителна група или в първи клас. 

        В общинската образователна система са застъпени всички профили – хуманитарен, 

чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. Приемът на 

ученици в различните училища се регулира посредством съгласуван от Кмета на Общината 

и ПК „Наука и образование“ План за прием на ученици след завършено основно 

образование. Осигурена е равнопоставеност в достъпа до образователните институции, 

независимо от етническия произход. 

        Приоритети са  повишаване качеството на образование, задържане на децата в 

училище,  осигуряване на толерантна  среда на обучение. 

        Създадени са условия за осъществяване на приобщаващо образование, което се 

изразява в прилагането на диференциран и индивидуализиран подход към децата и 

учениците, включително от уязвими групи, в това число роми, чрез компенсиране на 

затрудненията при усвояването на учебното съдържание, липсата на мотивация и 

трудностите при завършване на клас, етап или степен на образование. Прилагат се мерки 

за развитие потенциала на онези от тях, за които майчиният език е различен от българския 

и които не владеят добре български език. Заедно с работата по Механизма  за съвместна 

работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст приоритетно се осъществява и 

работа с родители от уязвими групи, в това число роми. 

        Ситуацията с разпространението на COVID-19 изправи българската образователна 

система пред сериозно предизвикателство – да се модернизира по такъв начин, че да не 

задълбочи дистанцията в образованието. Въведено бе електронно обучение чрез 

използване на средствата на информационните  и комуникационните технологии. 

       ДГ №12 „Щурче“,  ДГ №17 „Първи юни“, ДГ№23 „Звездица“, ДГ №26 „Звънче“, ДГ 

№27 „Славейче“ и ДГ №32 „Зорница“  работят по проект „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование”  дейност №1 „Допълнително обучение по 

български език за деца от уязвими групи“ и дейност №2 „Провеждане на дейности за 

педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, 

включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена 

концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и 

непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.“  

        Създадени са условия за подкрепа, образователна интеграция и социализация на деца 

и ученици от етнически малцинства. Изградена е приемственост, осигурен е равен достъп 

до образование, култура и спорт. 

        Процесът на осигуряване на  равен достъп до качествено и приобщаващо образование 

и за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход са тясно 

свързани и са съпътствани от унаследени във времето негативни фактори. Делът на децата 

и учениците от ромски произход в детските градини и училища, които се намират в 

близост до ромските квартали е голям. Това са ОбУ „Йордан Йовков”, ОУ „Панайот 

Волов”, ОУ „Никола Й. Вапцаров”, ДГ №24 „Приказен свят“,  ДГ №26 „Звънче“ и ДГ №32 

„Зорница“. Обикновено децата посещават училища в близост до дома си,  поради това 

етническият състав на паралелките отразява етническия състав на квартала.  

       Ефективна практика с добро въздействие е въвеждането на образователни медиатори, 

на които изключително много се разчита относно решаването на проблема с обхвата и 

отпадането.   Назначени са  двама образователни медиатори в Младежки център - Добрич,  

двама в ОУ „Панайот Волов“ и по един в  ОУ „Н.Й.Вапцаров“, Обединено училище 

„Йордан Йовков“, ПГТОЛП.  Като елемент от превенцията,  не може да се разчита, че само 



 

 

те ще решат тези проблеми. Медиаторите работят със семействата в посока на убеждаване 

за важността от редовното посещаване на училище. Те са посредник между семействата, 

учениците и училището и спомагат за обхващането и по-доброто училищно образование 

чрез: посещения в домовете на ученици от уязвими групи, разговори с родители на 

ученици, застрашени от отпадане от образователната система, срещи и беседи сред 

ромската общност, подпомагане формирането на положителна нагласа към учебния 

процес. 

       В град Добрич няма данни за дискриминационно отношение към ромски ученици. 

Създават се възможности за допълнителни занимания с ученици, които срещат 

затруднения в усвояването на учебния материал.  През учебната 2020/2021 г. 

образователните медиатори осъществиха контакт с родители на отсъстващи ученици.  По 

време на обучението в електронна среда бяха предоставени материали на книжен носител, 

на деца без електронни устройства. Многократно бе обхождан кв. „Изгрев“ във връзка с 

формиране на паралелки за първи клас, отсъстващи ученици и за други дейности, свързани 

с провеждането на учебния процес. 

       Образователната политика на Община град Добрич е насочена към осигуряване на 

равен достъп за развитие на всички деца и ученици, без оглед на етническа, расова или 

религиозна принадлежност. Детските градини и училища реализират проекти, насочени 

към създаване на благоприятна среда за практическо прилагане на интеркултурно 

образование и възпитание в процеса на интеграция на деца и ученици от ромски произход, 

както и за повишаване качеството на образование и отпадането от образователната 

система.       

       Община град Добрич целенасочено работи за осигуряване на качествено образование и 

пълноценно интегриране на децата и учениците от ромския етнос.  

        Училищните ръководства и учителите оказват необходимата подкрепа на роми и на 

други лица от социално уязвими групи за завършване на образование.  

        Надграждат се знанията, уменията и компетентностите на педагогическите 

специалисти за работа в мултикултурна среда и за преодоляване на стереотипи и 

дискриминационни нагласи чрез организиране и участие в подходящи обучения. 

        Училищните ръководства и учителите полагат максимални усилия за създаване на 

привлекателен социално-психологичен климат за  децата, постигане на етническа 

толерантност и включване на мултиетнически елементи в учебния процес. 

        Децата и учениците  с ромски произход участват активно в мероприятия, концерти, 

спортни прояви,  конкурси и състезания.  

        Трудностите при интегрирането на  част от децата и учениците произтичат от ниския 

стандарт на живот на семействата им, отрицателното въздействие на средата, трудно 

овладяване на българския език и изграждане на езикова култура.  Необходимо е да 

продължат усилията за привличане и и задържане на учениците с дейности, осигуряващи 

етническо и културно многообразие, както и за овладяване на български език. 

 

2.   Приоритет „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” 

 

         Подобряването на здравето на всички граждани е в основата на политиките в 

областта на общественото здраве. Целите по този приоритет са насочени към  активна 

промоция на здраве, превенция на хроничните незаразни болести и социално значими 

болести,  активно подпомагане на уязвими групи за получаване на  ефективен достъп до 

здравни грижи и здравно обслужване.   

        Община град Добрич  осигурява равен достъп до всички видове медицински услуги на 

своите граждани, независимо от етническия им произход,   вероизповедание и социален 

статус. 

         Изключително важна е ролята и посредничеството на здравните медиатори, които са 

свързващо звено между уязвимите групи от населението и системата на здравеопазване. 



 

 

Медиаторите работят предимно с лица с ниска здравна култура, улесняват достъпа им до 

здравни услуги, както и подпомагат процеса на приобщаване на ромите сред българското 

общество. Повишаването на здравната култура и информираността е важна стъпка за 

осъзнаване на необходимостта от здравни грижи и услуги.  

         Усилията на медиаторите са насочени  към кварталите с компактно ромско 

население. Провеждат индивидуални и групови консултации, мобилна работа, съдействат 

за осъществяване на планови имунизации, профилактични прегледи и др. В  условията на 

пандемия се  реализират  и следните дейности: 

         -поставяне  на обществени места в ромските квартали и разпространение по домовете 

на информационни материали със съвети относно противоепидемичните мерки, 

препоръчани от СЗО за предпазване от COVID - 19; 

        -посещения по домовете в кварталите с концентрация на ромско население и 

извършване на разяснителна кампания относно използване на лични предпазни средства с 

цел предотвратяване на заразяване с вируса; 

       -разясняване на начините на разпространение на вируса и симптомите на 

заболяването; 

       -обясняване на алгоритъма, който трябва да се следва при съмнение за заразяване с 

COVID -19 и какви са стъпките за контакт с личен лекар или ЦСМП; 

      -следене за спазване на карантинните мерки на поставените под карантина лица; 

      -даване на указания за последващите действия след изтичане срока на карантината; 

      -подаване на сигнал на горещия телефон, посочен от общината, за лица, нуждаещи се 

от закупуване на хранителни продукти и лекарства; 

      -участие в раздаването на хранителни и санитарни пакети при дарителски инициативи 

или акции на БЧК; 

      -раздаване на предпазни маски, ръкавици и сапуни на многодетни семейства, 

предоставени от Националната мрежа на здравните медиатори; 

      -осъществяване на обходи съвместно с органите на МВР;  

      -оказване на съдействие за ваксиниране /ваксинирани са  49 души/; 

      -съдействие за тестване на лица със симптоми на COVID-19. 

        Първичен здравен център обслужва предимно население от ромски произход, което е 

здравно неосигурено и няма достъп до медицинско обслужване.  В центъра работят 

четирима здравни медиатори, назначени с трудов договор към Община град Добрич. 

Основните усилия на общопрактикуващия лекар и медиаторите са съсредоточени към 

зоните с компактно ромско население. През периода 2020-2021 г. е осъществена успешна 

съвместна дейност на Първичен здравен център и медиаторите,  предвид създалата се 

епидемиологична обстановка,  с цел превенция на COVID-19. 

        Регионална здравна инспекция /РЗИ/ извършва дейности на територията на град 

Добрич по Здравната стратегия за лица в неравностойно положение в рамките на 

регионални здравни програми и спазвайки указанията на Министерството на 

здравеопазването. Приоритетна цел е преодоляване на негативните тенденции в здравното 

състояние на хората в неравностойно положение, осигуряване на равен достъп до здравни 

услуги и превантивни програми. 

        Усилията на инспекцията са насочени към провеждане на широка разяснителна 

дейност за подобряване информираността на ромите за правата и задълженията им като 

здравноосигурени лица, за подобряване на здравните знания, нагласи и поведение,  за 

подобряване на достъпа до здравни услуги посредством: 

      -повишаване на информираността в областта на общественото здраве чрез провеждане 

на здравно-образователни дейности в учебните заведения; 

      -подобряване достъпността до здравни знания на роми, отпаднали от училище; 

      -разпространение на здравно-образователни  материали; 

      -подобряване достъпа до здравни услуги; 



 

 

      -осигуряване на висок имунизационен обхват сред ромското население  и обхващане на 

всички деца с необходимите ваксинации; 

      -провеждане на разяснителни дейности във връзка с превенция на COVID-19 и 

имунизацииите  с ваксини срещу COVID-19;  

      -установяване степента на информираност и развитие на знания и умения на млади 

семейни роми, за условията и факторите за безрискови за здравето им сексуални и 

репродуктивни практики; 

      -осигуряване на участие на представител на ромите в дейности по промоция на 

здравето и здравно образование сред ромските общности; 

      -подобряване на чувствителността и мотивацията на представители на малцинствата 

към търсене на специализирана медицинска помощ. 

        Служителите на дирекциите на РЗИ – Добрич извършват дейности, с насоченост и 

акцент към ромския етнос и уязвими групи. 

        Дирекция „Обществено здраве” реализира разяснителни кампании сред ромското 

население, включително с участието на здравните медиатори.  Провеждат се 

информационни кампании, обучения и лекции/беседи на теми: „Здравословно хранене”, 

„Физическа активност”, „Тютюнопушенето – рисков фактор за появата на сърдечносъдови, 

онкологични и други заболявания”, „Превенция на злоупотреба с алкохол”, „Психоактивни 

вещества”, „Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции”, „Сексуално и 

репродуктивно здраве”, „Превенция на агресивното поведение в училище”, “ Модели за 

справяне с формите на агресия”, „Себепознание. Ценностна система”, „Умения за 

общуване – вербални и невербални”. Предоставят се здравно-образователни материали по 

дискутираните теми.  Служителите на дирекцията работят активно с млади хора, основно 

чрез провеждане на лекции и обучения в училищата, в които учат ученици от ромската 

етническа общност. Провеждат се обучения на деца, настанени в ЦНСТ 1, 2, 3  и Преходни 

жилища на тема  „Превенция на ХИВ/СПИН“ и „Превенция на сексуално преносими 

инфекции“. Организират се и се провеждат Кампании по повод  14 февруари – Ден на 

влюбените и 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН. Периодично се провежда 

организационно-методична дейност на медицинските специалисти от Детско и училищно 

здравеопазване при организирането на кампании и инициативи в училищата, в които 

преобладават ученици от ромски произход. 

        Служителите от Дирекция „Надзор на заразните болести” издирват и уточняват децата 

без избран общопрактикуващ лекар, като за целта се използва информация, предоставена 

по електронен път от родилните отделения на лечебните заведения по общини ежемесечно 

и актуализираната пациентска листа от РЗОК. Данните от родилните отделения се 

съпоставят с актуализираната пациентска листа от РЗОК и със списъци от ГРАО, проверка 

се прави и в НЗОК онлайн. Децата без личен лекар се картотекират в журнал и при 

необходимост се  изпращат писма до родителите. 

         На тримесечие се приемат отчетите на  ОПЛ  за извършените дейности по 

имунопрофилактика, на шестмесечие се анализира имунизационния обхват в областта с 

ваксините по имунизационния календар на страната.  

        При епидемиологичните проучвания се акцентира на избора на лекар и ползата от 

ваксинациите. Извършват се разяснителни дейности във връзка с превенция на COVID-19 

и имунизациите срещу COVID-19. 

         На РЗИ – Добрич се предоставят ежегодно мобилни кабинети – клинична 

лаборатория, мобилен  ехограф, детски кабинет, флуорограф, АГ кабинет, обща 

медицинска практика за извършване на минимум 500 профилактични 

изследвания/прегледи на лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до 

лечебни заведения. Целевите групи са лица в неравностойно положение със специален 

фокус към ромите, здравно неосигурени лица и такива със затруднен достъп.  Основна цел 

е осигуряване на равенство  в достъпа до здравни услуги на лица в неравностойно 



 

 

положение, както и повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна 

информация. 

 

3.    Приоритет „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ” 

 

         Жилищните условия и заобикалящата среда са изключително важен фактор за 

определяне качеството на живот на хората. Успешната интеграция на ромската общност 

включва и подобряването на жилищните им условия. 

        Обособяването на квартали с предимно ромско население е пречка за цялостното 

приобщаване на ромите, тъй като условията на живот в тях водят до задълбочаване на 

изключването им. 

         Ромите, работещи в чужбина влагат средства в подобряване на  условията в 

съществуващ собствен сграден фонд или закупуват жилища извън ромските квартали.  

         Жилищната политика на Община град Добрич се прилага независимо от  етническия 

произход. Жилищното настаняване се осъществява от „Жилфонд - инвест” ЕООД  и цели 

повишаване качеството на жилищно-битовите условия и  осигуряването на нормална среда 

за живот на нуждаещи  се  жители  на  Добрич.  

         В много от сградите в режим на етажна собственост, включени в Националната 

програма за енергийна ефективност, има апартаменти от общинския сграден фонд. В тях са 

настанени и ромски семейства. Чрез прилагането на мерките за енергийна ефективност  се 

подобряват  условията за обитаване.  

         Като част от общата жилищна политика е подобряването на техническата 

инфраструктура. При реализираните  дейности по мащабния Интегриран проект за водния 

цикъл на град Добрич се подмениха  водопроводите и в кварталите с компактно ромско 

население. 

         Необходими са  мерки за благоустрояване  на квартали с преобладаващо  ромско 

население, с цел подобряване на средата на живот. 

На територията на община Добрич голям брой представители на ромския етнос има в 

квартал „Балик“.  

Общината разполага с 1406 жилища за отдаване под наем, като тя е с един от най-

големите жилищни фондове в страната. Резервният жилищен фонд на общината включва 45 

жилища, като в тях се настаняват предимно едночленни домакинства, самотни майки с деца 

и семейства, които са безработни и се издържат изцяло от социални помощи, пенсии и 

детски добавки. 

          Необходими са средства за цялостен ремонт на жилищни блокове с концентрация на 

ромско население в град Добрич – ж.к. „Балик“ бл. 42, 46, 55, 66. В посочените блокове, 

процентът на общинските жилища е почти 100, като концентрацията на ромско население е 

най-голяма в тях. Живущите в тези блокове нямат годни условия за живеене. Блоковете са 

изцяло разбити, липсват прозорци по площадките на етажите, избите са наводнени, има 

наличие на влага и мухъл, редовно се разбиват от недобросъвестни граждани.  

 Всички горецитирани проблеми водят до това, че е невъзможно към момента да 

настаняваме семейства да обитават тези общински жилища. Голяма част от наемателите 

желаят да бъдат преместени, като това води до необитаване на много от общинските 

жилища.  

 Община град Добрич не разполага с достатъчно финансови средства, за да извърши 

цялостен ремонт на горепосочените блокове.  

 Местоположението на блоковете е много добро за настаняване на граждани от 

ромски произход, защото най-голяма концентрация има там. При цялостно ремонтиране на 

тези блокове, ще бъде възможно настаняването на ромски семейства/домакинства, които да 

стопанисват и поддържат жилищата. 

 Политиката на Община Добрич е насочена към подобряване на жилищните условия, 

като се цели осигуряване на достъпни и годни за обитаване общински жилища за 



 

 

настаняване на уязвимите групи от населението, чрез осигуряване на средства по проекти 

или финансиране от собствения бюджет. 

 

4.   Приоритет „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” 

 

       Успешната интеграция на пазара на труда и повишаване на пригодността на заетост на 

групите в неравностойно положение на пазара на труда е един от основните приоритети на 

активната политика по заетостта.  Чрез прилагането на комплекс от мерки за подпомагане 

на прехода от неактивност и безработица към заетост или образование към заетост се цели 

успешна интеграция на тези лица, както на пазара на труда, така и в социално-

икономическия живот в Добрич.  

        Към 01.01.2021 г. безработните лица, регистрирани в ДБТ Добрич  гр. Добрич са 2425 

. Делът  на самоопределилите се  като роми е 1,86% или в абсолютна стойност – 45 души. 

        Регистрираните младежи на възраст до 29 г. в началото на 2021 г. са били 216.  

        Регистрираните жени бележат лек превес – те представляват 56,58% от всички 

регистрирани или 1372 бр.   

        По отношение на квалификацията ситуацията е следната: 

     -с висше образование – 496 лица; 

     -със средно образование – 1530 лица; 

     -с основно образование – 204 лица; 

     -с начално и по-ниско образование – 195 лица; 

       През 2020 г. на работни места за субсидирана заетост са включени безработни лица от 

Добрич, както следва: 

     -по мерки за заетост – 32 лица; 

     -по програми за заетост, финансирани от Държавния бюджет – 28 лица 

     -по схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси“ –  167 лица; 

       През  изтеклата години  по различни програми и мерки за заетост са разкрити работни 

места, както следва: 

     -по национални програми – 21 работни места; 

     -по браншови програми – 8 работни места; 

     -по регионални програми – 2 работни места; 

     -по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 289 работни места. 

       Предприемачеството,  като форма на самонаемане е вариант за постигане на по-високо 

ниво на заетост, реализиране на идеи и новаторство. Тази възможност се промотира 

усилено от трудовите посредници на Бюрото по труда. Законодателят е предвидил 

различни форми на подкрепа за лица, решили да се възползват от тези възможности. 

Едната от тях е получаване полагащото се парично обезщетение за безработица наведнъж, 

а втората е изплащане на еднократна помощ за направени разходи. Всеки безработен би 

могъл да получи професионална консултация при своя трудов посредник при оформяне на 

идеята и изготвяне на бизнес проекта си. 

       Разширяването и укрепването на социалния диалог води до редица положителни 

ефекти във всички сфери на обществения живот. Такива са – повишаване ефективността на 

работата на всяка институция и в частност на Бюрото по труда, осигуряване на законност и 

прозрачност в  работата, постигане на силна ангажираност и отговорност към резултатите. 

Социалното партньорство в областта на политиката по заетостта е развито  на регионално 

равнище. Неговата същност се изразява чрез: 

     -Комисията  по заетостта, където се определят приоритетите на регионалната политика 

по насърчаване на заетостта и се разработват регионални програми за заетост в 

съответствие с националните приоритети; 

    -Съвета  за сътрудничество към Бюрото по труда, осъществяващ пряко наблюдение и 

контрол върху провежданата политика по заетостта. 



 

 

       Трудовото медиаторство е форма на подкрепа при осъществяване на трудовата 

реализация при лица, останали дълго извън пазара на труда, загубили трудовите си навици, 

изпитващи притеснение при приспособяване към определена трудова среда или трудов 

колектив. От тази услуга биха могли да се ползват и лица с повече от един безработен член 

в семейството. Трудовите медиатори  са  обучени да работят с проблемни клиенти, да 

бъдат търпеливи и подкрепящи, да търсят и намират решения на специфични проблеми, 

свързани с пазара на труда. 

       Община град Добрич прилага активна социална политика и акцентира усилията си по 

посока подобряване качеството на живот на ромите и другите уязвими групи граждани. От 

особенна важност за това са възможността за ползване на различни видове социални 

услуги. 

       На територията на Община град Добрич функционират 10 социални услуги за деца и 

младежи и 9 за пълнолетни лица. От посочените услуги 18 са държавно-делегирана 

дейност, а една – Домашен социален патронаж се финансира от общинския бюджет. 

Приоритет в социалната политика на Община град Добрич е да осигурява устойчивост на 

предлаганите социални услуги и да се стреми да предложи подходяща услуга на всеки 

нуждаещ се гражданин на общината.  

       Освен услугите държавно-делегирана дейност, към момента се предоставят още шест 

услуги по проекти, финансирани по различни оперативни програми. 

      

       Услуги държавно-делегирана и местна дейност: 

      -Дневен център за деца с увреждания – капацитет 70 деца; 

     -Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – капацитет 40 лица; 

     -Център за социална рехабилитация и интеграция – капацитет 45 лица; 

     -Защитени жилища за жени със затруднения в интелектуалното развитие – капацитет 8 

+ 6 / 14 лица; 

     -Преходно жилище – капацитет  8 места; 

     -Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1, 2 и 3  -  капацитет 3 х 

15 деца – общо 45 места; 

     -Комплекс за социални услуги, включващ  четири Центъра за настаняване от семеен тип 

за деца/младежи с увреждания – капацитет 56 места; 

    -Център за обществена подкрепа-2 - капацитет 30 лица; 

    -Домашен социален патронаж – капацитет 350 лица;/местна дейност/ 

     -Дом за стари хора – капацитет 115 лица; 

    -Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – услугата е предоставена на външен 

доставчик ЦПЗ „Д-р П. Станчев”, капацитет 30 лица; 

    -Център за обществена подкрепа – услугата е предоставена на външен доставчик – БЧК 

град Добрич, капацитет 25 места; 

     -Асистентска подкрепа – нова социална услуга, стартирала в началото на 2021 г., с 

капацитет 47 места. 

 

       Услуги, които се предоставят към момента по проекти: 

     -Приемна грижа по проект  „Приеми ме 2015“ с общ брой на приемните семейства към 

момента 61, а на настанените деца – 48. Над 90% от настанените деца са от ромски 

произход; 

     -„За равен шанс за децата” – предоставяне на 6 интегрирани услуги в Общностен 

център за деца и семейства на 1770 деца и техните семейства от началото на проекта до 

момента, намиращи се в риск от социално изключване.  По проекта  се работи предимно с 

деца и семейства от ромски произход. 

     -проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19“ по Програма за храни 

и/или основно материално подпомагане  в периода 04.01-27.04.2021 г. за 113 потребители 

от най-уязвимите социални групи и/или на хора, поставени под карантина; предстои през 



 

 

м. октомври 2021 г. да стартира отново – работи  се и с потребители от ромски произход, 

одобрени от Дирекция „Социално подпомагане“ като целева група, отговаряща на 

условията на проекта; 

     -„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3, свързан с 

превенция разпространението на COVID-19. Услугата се предоставя на 591 потребители; 

     -проект „Наблюдавано жилище за младежи в град Добрич“ – предоставяне на  социална 

услуга за 6 младежи на възраст от 18-21г., включително и за младежи от ромски произход; 

    -Изпълнение на дейностите по одобрен за финансиране проект „Патронажна грижа + в 

Община град Добрич“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ в две направления:  

     -Направление 1 – предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна 

среда за  158 потребители; 

     -Направление 2 – превенция на COVID-19 в социалните услуги държавно-      

делегирана дейност на територията на Община град Добрич; 

      Стартира нова социална услуга  - Приют за бездомни лица и семейства с капацитет 15 

места, финансиран по проект на Оперативна ОП „ Развитие на човешките ресурси“; 

       От регистрите на социалните услуги за деца от резидентен тип в Община град Добрич 

е видно, че повече от 80% от децата са от ромски произход, от бедни семейства, живеещи в 

лоши материални условия  и изпаднали в невъзможност да полагат грижи за децата си в 

семейна среда. В услугата „Приемна грижа“ процентът на настанените деца от ромски 

произход е над 90, като перспективата на тези деца е да бъдат вписани в регистъра за 

осиновяване или да бъдат реинтегрирани в биологичните им семейства, което се случва 

значително рядко. Ако децата са на по висока възраст, осиновяването става почти 

невъзможно, дори и международното, и децата остават в системата на приемната грижа до 

навършване на пълнолетие, след което в повечето случаи попадат отново в системата на 

социалните услуги и грижи. Социални услуги /преди всичко резидентен тип/ ползват деца 

от ромски произход,  по - малък е дялът на децата от ромски произход, ползващи социални 

услуги в общността в Центровете за обществена подкрепа. Изключително успешна услуга 

се оказа Общностния център за деца и семейства, който съвсем целенасочено е ситуиран в 

район с преобладаващо ромско население. От стартирането на проекта през  2016 г. до 

момента, преминалите  през центъра деца и семейства са получили услуги от различни 

специалисти - психолог, юрист, педиатър, медицински сестри, гинеколог, акушерка и 

социални работници. Предоставя се подкрепа на деца с увреждания и техните семейства за 

включване в масови или специализирани учебни заведения като част от изпълнение на 

услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа 

на децата за училище”, повишаване на родителския капацитет относно грижата за 

развитието на техните деца, здравна детска консултация и дейности по превенция на 

заболяванията, прегледи и диагностика на психомоторното развитие, индивидуална 

педагогическа подкрепа. 

        По отношение на  пълнолетното население от ромски произход – там делът на 

ползващите социални услуги е значително по-малък, което не се дължи на липсата на 

достъп до такива. Традиционно ромското население рядко ползва услугата Домашен 

социален патронаж, тъй като за нея се заплаща ежемесечна такса. Повече потребители от 

ромски произход ползват услугата по проект „Топъл обяд в условията на пандемия от 

COVID 19“ по Програма за храни и/или основно материално подпомагане. Останалите 

услуги – Дневни центрове за хора с увреждания, Център за социална рехабилитация и 

интеграция, Домът за стари хора, Защитени жилища са достъпни за всички лица, 

независимо от техния етнос, при заявено от тяхна страна желание. 

         Дейността на Дирекция „Социално подпомагане” град Добрич е да гарантира правото 

на всички граждани в Република България на социално подпомагане, чрез социални 

помощи и социални услуги. Дирекцията провежда социална политика в областта на 

социалното подпомагане, закрила на детето и социална интеграция на хората с 

увреждания. Осигурява правата на лицата и семействата  за подпомагане с месечни, 



 

 

целеви, еднократни социални помощи  и предоставяне на месечни добавки за социална 

интеграция и рехабилитация. Извършва социална работа, насочена към подкрепа на 

рисковите групи с цел осигуряване на социални помощи и услуги. Няма точни и 

систематични данни за дела на ромите сред хората, обект на социално подпомагане. 

Основните причини за необходимостта от социално подпомагане са безработица, ниските 

и непостоянни доходи на домакинствата, все повече нарастващата бедност, липсата на 

мотивация за посещение в училище, ниска здравна култура и липса на семейно планиране, 

голям брой деца, които се отглеждат в семейството. Повечето от целевата група 

безработни, не търсят активно работа, нямат завършено образование и придобита 

квалификация, което затруднява намирането и съответно наемането им на работа и 

включването им в обществения живот. Безработицата и ниските доходи при тази общност 

обуславя рискова група социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни 

социални помощи.  

        Приоритетна роля за запазване и подобряване  качеството на живот на уязвимите 

групи има социалното подпомагане. В резултат на обявеното извънредно положение или 

обявена извънредна епидемична обстановка се наложиха промени в Правилника за 

прилагане на закона за социално подпомагане. Даде се възможност на лица и семейства, 

които след 13.03.2020 г. са останали без работа, прекратили са своята дейност или са в 

неплатен отпуск тъй като децата им /до 14 г./ са на дистанционно обучение, да имат право 

на месечна целева помощ.  

         През 2020 г. на територията на град Добрич: 

-701 семейства с деца до 14-годишна възраст, които не посещават училище/детска градина 

поради въведени ограничения са подпомогнати с месечна целева помощ; 

-115 лица и семейства месечно са подпомогнати със средства, които допълват или 

заместват собствените им доходи до основните жизнени потребности; 

-1815 лица и семейства са подпомогнати с целева помощ за отопление; 

-На 151 лица и семейства е отпусната еднократна помощ за задоволяване на инцидентно 

възникнали потребности или при извънредно положение. 

        С постановление на Министерски съвет от 09.11.2020 г. бе приет Правилник за 

прилагане на Закона за социални услуги, който урежда реда и начина за ползване на 

социалните услуги. 

        Социалните услуги се предоставят, както в специализирани  институции, така и в 

общността, включително и в домашна среда. Те се предоставят съобразно желанието и 

личния избор на лицата, които се нуждаят от тях.  

        Личната помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на 

правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи 

на индивидуалните им потребности от личен, домашен и социален характер. Личната 

помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и 

издадено направление по родена Закона за хората с увреждания от ДСП – Добрич. 

         През 2020 г. са изготвени 3829 индивидуални оценки, в сравнение с 2019 г. -1394 

индивидуални оценки, на база на които е отпусната месечна финансова помощ през 2020 г. 

на 3223 лица, а през 2019 г. на 1234 лица с увреждания. Издадените направления за 

ползване на услугата „Лична помощ“ през  2020 г. са 261, а през 2019 г. технически 

средства са отпуснати на 2010 лица. Видно е, че  е увеличен броят на подпомогнатите лица 

с увреждания, което се дължи на промени в нормативните актове и увеличен  брой на 

издадените ЕР на ТЕЛК. 

        В отдел „Закрила на детето“ през изтеклата година са постъпили 345 сигнала на деца в 

риск, в сравнение с 2019 г. – 329 сигнала.  От  345 броя сигнали са открити 106 случая.  

Преобладаващи рискове са – деца изоставени от родители и неполагащи грижи за тях, 

конфликт между роднини, спор за упражняване на родителски права, финансова 

невъзможност. 



 

 

        Социалното подпомагане се предоставя по начин, който запазва човешкото 

достойнство на гражданите, и се основава на социална работа, като се прилага 

индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите на лицата и семействата. 

        Областната организация  БЧК е част от най-голямата световна хуманитарна мрежа и в 

действията си се ръководи от основните принципи и ценности на Международното 

движение на Червения кръст/Червения полумесец. Червенокръстките дейности имат силно 

влияние върху живота в общностите и уязвимите хора, тъй като  непрекъснато се влагат 

усилия, време и ресурси в разнообразни дейности и услуги. Организацията осигурява 

помощ и подкрепа съобразно възможностите си и в зависимост от степента на човешкото 

страдание, като осигурява предимство на онези, които се намират в най-голяма уязвимост. 

БЧК изпълнява програми и проекти като не осигурява преимущество по отношение на 

националност, религия, раса, етноси, както когато подпомага материално и финансово, 

така и когато предоставя социално-здравни и образователни формати. Организацията е 

разпознаваема сред ромската общност, като възможност за хуманитарно подпомагане, 

застъпничество и лобиране при висока степен на уязвимост, в областта на превенцията и 

като доставчик на социални услуги на деца в риск и техните семейства. В тази насока БЧК 

Добрич има принос и за ограничаване на детската бедност и последващото социално 

изключване на ромите. 

        Акценти от дейностите на организацията за приобщаване и участие на ромите,  и 

източниците на подпомагане: 

-Дарителската кампания на БЧК и Била България  –  „Купи и дари“ – хранителни продукти 

от първа необходимост, подпомогнати 40 лица на стойност 500 лв; 

-Програма „Партньорска мрежа за благотворителност“ проект „Топъл обяд“ 2020/2021 г., 

изпълняван от ОУ „Панайот Волов“ и ОУ „Н.Й.Вапцаров“ – 50 деца с продължителност 

01.12.2020 г. до 20.03.2021 г. – 75 хранодни, общ бюджет 7500 лв. За децата е осигурено и 

дарение, с което са закупени нови дрехи на стойност 2000 лв. 

-Българска хранителна банка – осигурени бебешки и детски храни на стойност 3923 лв. и 

подпомогнати 46 семейства с две и повече деца; 

-Оперативна програма за разпределение на храни и/или основно материално подпомагане 

от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица План 2019, предстои 

подпомагане по План 2020. Програмата се явява последващо подпомагане на хора,  

получили социални помощи – месечни, целеви, еднократни. 

-Кампания за набиране на детски дрехи, обувки, ученически пособия и учебни помагала; 

-Кампания по превенция на ХИВ/СПИН; Традиционни беседи на социално здравни теми 

за повишаване на здравната култура и образование, популяризиране на профилактични 

мерки; Обучения на тема „Първа помощ при деца и бебета“, инициативи, насочени към 

намаляване риска при бедствия/кризи, формиране на обществена култура за превенция и 

правилно поведение преди, по време и след бедствия;  

-Обучения на здравни и образователни медиатори за работа с образователните програми на 

БЧК по превенция на водния травматизъм  - „Приятели с водата“, „Водно спасителен 

минимум“ и „Дръж под око“, с цел намаляване на жертвите сред ромската общност в 

следствие на водни инциденти.  

 -Коледни пакети за деца в риск. 

 

5. Приоритет „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И   НЕДИСКРИМИНАЦИЯ” 

 

          Върховенството на закона е най-важният приоритет за съвременна България. Всички 

обществени институции са длъжни да съблюдават за спазването и  ефективното прилагане 

на законовите разпоредби, както и за недопускане на нарушения и своеволия. 

         Конституцията на Република България, в разпоредбата на чл. 6, установява 

гаранцията за недискриминация - всички хора се раждат свободни и равни по достойнство 

и права, като всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения 



 

 

на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, 

произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и 

обществено положение или имуществено състояние. 

         Служителите ИДПС работят по националните програми: „Работа на полицията в 

училищата“ и „Детско полицейско управление“. Изнасят се лекции и беседи в различни 

училища, като са обхванати деца от различни възрастови групи и различни етноси.  По 

програмите са засегнати темите: „Хората, които ни помагат – полицаите“, „Права и 

отговорности“, „Последици от престъпленията“, „Ранни бракове“, „Трафик на хора“, „Аз 

съм различен, ти си различен, но това не е пречка да играем“ и др. ИДПС запознават 

подрастващите със Закона за закрила на детето, Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Наказателния кодекс и 

др. Деца от социално слаби семейства се насочват за работа със социален работник от 

Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“. 

          Прилага се координационен механизъм за взаимодействие при работа с деца, жертви 

на насилие или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна интервенция, съгл. 

сключено Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните 

структури на органите за закрила на детето и поетите от МВР конкретни ангажименти.  

         Работи се по програма „Полицията в близост до обществото“. При работа с 

гражданите не се прави разлика по етнически признак. При получаване на сигнали за 

домашно насилие незабавно се извършват проверки и при необходимост се предоставя 

полицейска закрила на непълнолетни или малолетни лица. Гражданите се запознават със 

Закона за защита от домашното насилие. 

         Служителите на ОДМВР – Добрич стриктно спазват правата на човека, Етичния 

кодекс за поведение на държавните служители в МВР и Етичния кодекс на работещите с 

деца. 

         МКБППМН, съвместно с Детска педагогическа стая и органите на образованието 

организират и координират социалнопревантивната дейност на територията на общината, 

разработват програми за ограничаване действието на криминогенните фактори, разглеждат 

възпитателни дела и налагат възпитателни мерки предвидени в ЗБППМН, съдействат на 

лица, излезли от социално – педагогически интернати, от възпитателни училища – 

интернати, участват в заседания на педагогически съвети и др. 

         Дейността,  която извършва МК е спрямо всички малолетни и непълнолетни лица на 

територията на Община град Добрич и комисията не води отчетност по етнически признак. 

         С цел предотвратяването и противодействието на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, МКБППМН реализира различни превантивни програми за 

превенция на асоциалното поведение, като: 

-организира информационни кампании за популяризиране дейността на МКБППМН; 

-реализира  превантивни програми за превенция на асоциалното поведение, насилието, 

кибертормоза, трафик и сексуална експлоатация; 

-организира „Лятно училище за тийнейджъри”,  в което участват  и деца от Комплекса за 

социални услуги,  с цел ангажиране на свободното им време. 

-по предложения на педагогическите съветници и училищните ръководства, комисията 

провежда и срещи с родителите от етническите общности и ученици, застрашени от 

отпадане и нехайно отношение към учебния процес, както и с родители, срещащи 

затруднения във възпитанието на децата си. По всеки отделен случай МКБППМН взема 

адекватни мерки: насочване на родителя и детето към Информационно-консултативния 

кабинет на МКБППМН, където трима психолози работят с тях, включване на родителите в 

„Училище за родители”, в което се разглеждат теми, свързани с възпитанието на децата, 

отношението им към семейството и задълженията на родителите спрямо тях. 

        Прави впечатление, че много деца и техните семейства, с които комисията работи са в 

крайна бедност, ниско ниво на образование и живеят в лоши  битови условия. В тази 

връзка МК организира акции за предоставяне на учебни помагала, дрехи, обувки за деца с 



 

 

нисък социален статус, главно от ромски семейства. Включва ги в различни инициативи, 

обявени от Община град Добрич и мероприятия, организирани от МК. 

        Освен превантивните мероприятия МКБППМН разглежда и възпитателни дела и 

налага възпитателни мерки по ЗБППМН спрямо деца от различен етнически произход, 

като приблизително 60% са от ромски произход /включване в психологически 

консултации, определяне на обществен възпитател с корекционно - възпитателна цел, 

упражняване на обществено – полезен труд, проследяване на мерките и отчитане резултата 

от тяхното въздействие/.  

        Тенденцията, която се наблюдава, че се увеличават случаите на бягства, психически и 

физически тормоз и управление на МПС без свидетелство за правоспособност. 

        В сравнение с други години не се наблюдава завишаване на възпитателните дела, като 

до момента не са регистрирани тежки криминални деяния на територията на Общината. 

 

      Сравнителна таблица за разглежданите възпитателни дела по чл.13 от ЗБППМН 

       2016-2020 година 

 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Брой възпитателни дела 38 55 33 36 35 

Брой правонарушения 

-малолетни 

-непълнолетни 

44 

4 

40 

77 

24 

53 

51 

16 

35 

63 

20 

43 

51 

20 

31 

 

        Голяма част от проявите са извършени в свободното време на децата, което е 

неконтролирано от родителите, както и поради липса на желание и мотивация за участие в 

извънкласни и извънучебни форми, което се наблюдава не само при ромите през 

последните години. Ниският социален статус на семействата, трудовата неангажираност на 

част от родителите, отсъствието им от дома и страната, също са причина за формирането 

на девиантното  поведение у децата. 

        На 30% от разгледаните възпитателни дела МКБППМН е поставила възпитателна 

мярка по чл.1, ал.1, т.5 от ЗБППМН /Определяне на обществен възпитател/, както и по 

предложение на Инспектори ДПС и на УКБППМН на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН. 

Тази мярка в 80% от случаите води до положителна корекция в поведението на 

малолетните и непълнолетните,  попаднали в системата на МКБППМН.  

 

6. Приоритет „КУЛТУРА И МЕДИИ” 

               

        Община град Добрич работи активно за насърчаване на културното многообразие като 

част от българската национална култура. Опазването на културното наследство на ромите, 

насърчаването на творческото развитие, културното взаимодействие и участие в културния 

живот на града имат решаваща роля за социалното сближаване.  

        Водена от този принцип, Община град Добрич: 

-Осигурява равен достъп до култура; 

-Работи за постигане на устойчивост в резултатите на интеграцията на ромите чрез 

формите на изкуството и културата; 

        Важно място в културния живот на града заема НЧ „Романо дром - 2002”.   

Традиционно всяка година НЧ „Романо дром - 2002“ участва в реализирането на 

празничните програми, посветени на 14 януари – Василица, 8 април – Международен  ден 

на ромите; 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност, 10 юни – Ден на ромската жена, 25 

септември – Ден на град Добрич, Трифон Зарезан, Цветница,  Великден и Коледа.  

       Възпитаниците на танцовата и музикална школа са носители на множество награди от 

национални и международни фестивали и конкурси. С успешната си работа, читалището 



 

 

се превърна в място за културно общуване и диалог, за обмяна на идеи и даде възможност 

за изява на децата и младежите от ромски произход. От създаването си до настоящия 

момент НЧ „Романо дром - 2002 г.“ реализира самостоятелно и работи като партньор по 

различни проекти, включително и в  сферата на образованието и здравеопазването.  С 

особена значимост за ромската общност се открояват проектите: „Превенция на 

туберкулозата“, финансиран от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и 

малария,чрез Министерството на здравеопазването; „Готови за училище 2014-2019 г.“,  

финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, с финансовата подкрепа на 

фондация „Америка за България“ и в сътрудничество със Световната банка; „Младежки 

център Добрич – Вашето утре“, финансиран чрез финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство.  

        НЧ „Романо дром - 2002“ активно работи за създаване и поддържане на устойчива 

благоприятна среда за развитието на междукултурния диалог.  Институцията осъществява 

дейностите си в сферата на културата на основата на европейските принципи за 

гарантиране на равни възможности  за всички граждани и недопускане на нетолерантност 

и дискриминация  въз основа на различни признаци, включително етнически произход.  

Като потребност културната институция посочва необходимостта от национални програми 

за финансиране на културата, с фокус върху съхраняване, популяризиране и развитие на 

културното многообразие в отделните райони на страната.  Като належаща нужда се 

изтъква необходимостта от изграждане на достъпна сцена, за реализация на общоградски 

културни мероприятия, поради факта, че единствената такава в Летния театър е отдадена 

на концесия и изисква финансов ресурс, който читалищата, а и други културни 

организации, не могат да си позволят. 

         Регионална библиотека „Дора Габе“ се наложи като среда на общуване между 

различните етноси. За насърчаване на четенето сред различните целеви групи ежегодно се 

реализират програмите „Детство мое“, „Различията ни обединяват“ Летен детски клуб 

„Играй и учи“. Програма „Различията ни обединяват“ вече 22 години съдейства за 

улесняване на достъпа до информация на етническите малцинства, групите в 

неравностойно социално положение, включването им в образователния процес и 

обществения живот. С реализирането на програмата библиотеката създава мостове между 

различните етноси, които съхраняват и развиват тяхната културна идентичност. Сред 

редовните потребители на Центъра за информация и справочно-библиографско 

обслужване са и граждани от ромския етнос, които са на различна възраст. За успешната 

интеграция в образователната система и обществения живот, за преодоляване на 

неграмотността, библиотеката стимулира извънкласните дейности. Възпитаници на 

различни училища, сред които деца с ромски произход, посещават културната институция 

за екскурзии, беседи, Приказкотерапия, Моето първо посещение и др. 

         Младежки център – Добрич реализира широка гама от дейности в сферата на 

неформалното образование, развитието на таланта и потенциала на децата и младите хора, 

пълноценното осмисляне на свободното им време и участие в живота на местната 

общност. Всичко това се извършва в условията на толерантност и равен достъп за всички, 

независимо от етническата принадлежност. 

        Дейностите, които се реализират са насочени към личностното израстване на младия 

човек, поощряване на неговите изяви и общуване, както и обучение в неформална среда. 

Екипът на Младежи център – Добрич работи за повишаване на мотивацията  и вземане на 

информирани решения, за  висока степен на образование и желание за бъдеща реализация. 

Подкрепят се различни събития за младите хора или инициирани от самите тях, насочени 

към младежката аудитория. В повечето дейности и работни практики на центъра е 

заложено социалното включване, обучението в човешки права и междукултурния обмен и 

диалог. Инициативите са с образователен и културен характер, като част от тях са в 

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

общност, на национално и международно ниво. 



 

 

         Дейностите на Младежкия център се надграждат, посредством изпълнението на 

проект на Община град Добрич BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето 

днес“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 

включване на уязвими групи“, ограничена покана за подбор на проекти „Младежките 

центрове: Мощен фактор за местно развитие“. 

        Проектът е на стойност 1895105.66 лв., предоставена от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021. 

         Партньори по проекта са  СУ„Любен Каравелов", Професионална гимназия по 

туризъм  „П.К. Яворов". Партньор от страната донор е Община Копавогур, Исландия. 

Проектът е с продължителност 36 месеца и има за основна цел: Разширяване на 

териториалния обхват на Младежки център - Добрич и повишаване качеството и 

разнообразието на дейностите, както и броя на младежите и участниците от други 

възрастови групи в дейности на Центъра, в отговор на нуждите и стремежите на младите 

хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи /групи с по-

висок риск от бедност и социално изключване от общото население - етнически 

малцинства, хора с увреждания, ученици, отпаднали от училище, сираци, деца и младежи 

от семейства с един родител, деца и младежи от семейства с ниско ниво на образование, 

борещи се със зависимости, безработни/. 

         Екипът по изпълнение на проекта включва 5 младежки работници, 2 образователни 

медиатори, психолог, специалист социални дейности, специалист техническа поддръжка и 

ръководители на нови клубни форми.  

         Всички дейности по проекта допринасят за насърчаване активността на младежите, 

излизане от затворената общност и успешната им интеграция.  

 

Дейности по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“: 

 

-В рамките на изпълнението на проекта, посредством работа на терен в маргинализираните 

райони се провежда проучване и анализ на потребностите на младежите в общността. 

Установява се, че все още са водещи проблемите с ниското ниво на образование, 

невладеенето на български език, ранното отпадане от образователната система, 

безработицата и ниския социален статус.   

-Срещи с представители на уязвими групи – целта е да се засегнат различните проблеми 

сред общността /наркотици, агресия, ранни бракове и отпадане от образователната 

система/ в маргинализирани райони на град Добрич и населени места в областта и да се 

даде пример чрез ролеви модели за основни ценности в обществото, които водят личността 

до развитие и прогрес.  

-Работа с родителите, с цел повишаване на родителския капацитет – Подкрепа на бъдещи и 

настоящи родители, с цел развитие на умения за добро и отговорно родителство, 

възприемане на образованието, като ценност и превенция на отпадането от училище. 

Дейността дава възможност за работа с групи, различни от тези на младежите. 

Неформално образование: 

-Младежки академии „Младежкото участие в процеса на вземане на решения на местно и 

национално ниво“  – чрез методите на неформалното образование, включвайки се активно 

в сесиите, младежите ще научат подходи, принципи и ползи от младежкото участие в 

процесите на вземане на решения на местно и национално ниво и доброволчеството. 

-Неформални обучения – поредицата от срещи и неформални обучения в Младежки 

център Добрич и населени места в областта целят засилване на гражданската активност 

сред младежите, ще бъдат отбелязани значими дати от календара на човешките права, 

засягащи теми, като младежко участие и демокрация, образование, безопасен интернет и 

кибертормоз, здравословен начин на живот, пълноценно осмисляне на свободното време, 

медии  и други. Част от неформалните обучения ще бъдат насочени конкретно към 

идентифицираните ученици застрашени от отпадане или „отпаднали“ от образователната 



 

 

система. Чрез участието си в обученията младите хора ще повишат мотивацията си за 

учене и усвояване на нови знания и умения, ще изразяват собствените си виждания и 

изслушват какво казват другите,  ще работят в екип за намиране на решение и начин на 

действие, ще влизат в ролеви образи, ще променят нагласите и ограничаващите виждания 

сред връстниците си. 

-Обучение за мултиплайери „Безопасен интернет“– В обученията за мултиплайери ще 

могат да се включват младежи, които искат да помогнат на своите връстници да се 

предпазят от многобройните опасности и рискове, които се крият в онлайн 

пространството.  

        Реализират се и дейности за социално приобщаване – Комикс, Арт клуб,Народни 

танци,Йога. Предвиден е курс по български език, курс по английски език, работилници, 

иновативни дейности – свободна зона, фолклорна среща, вечер на толерантността, 

музикални срещи и много други инициативи с участието на представители на уязвими 

групи. 

        В процеса на своята работа с уязвими групи Младежки център – Добрич поддържа 

успешни партньорски взаимоотношения с: Български младежки червен кръст, Центрове за 

обществена подкрепа, Дневен център,  Центрове за настаняване от семеен тип, училища в 

град Добрич, ученически съвети и неправителствени организации.  

        Медиите имат решаваща роля за намаляване на антиромските нагласи посредством 

недискриминационно отразяване на представителите на ромската общност, 

популяризиране на положителните примери и ползите от интеркултурализма.  

        Медиите в град Добрич представят ромите като показват положителните им страни и 

успехи. Добрите примери получават гласност и се мултиплицират, намират отклик сред 

обществеността. Медиите отразяват своевременно актуални новини, свързани с дейности, 

инициативи и проекти, реализирани на територията на общината с насоченост,  

приобщавенето на ромския етнос.  

 

III. МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

       Планът включва дейности, отговорни органи, финансови средства и индикатори за 

изпълнение на дейностите. Предвидени са форми и механизми за междуинституционална 

координация и междусекторно сътрудничество. Изпълнението на плана е  съвместна 

задача на Община град Добрич, Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по 

труда“, РЗИ –Добрич, МКБППМН, МВР, училища, детски градини, културни институти, 

неправителствени организации и др. При изпълнението на плана ще се осъществява 

партньорство с местните общности и представители на целевата група. 

Със заповед №1003/22.06.2022 г.  е определен общински координатор, а със заповед 

№1004/22.06.2022 г. общински оперативен екип. 

Финансирането на изпълнението на дейностите ще се осъществява със средства от 

Общинския бюджет, Държавния бюджет, европейски фондове и програми. 

 

IV. МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ  И ОЦЕНКА 

  

         Заложените дейности в Плана  по отделните приоритети се отчитат  до 1 февруари за 

предходната година в Мониторингов доклад след събиране и анализиране на информация 

от отговорните органи за изпълнението му. Планът може да бъде допълван и актуализиран, 

съобразно динамиката на потребностите. 

 



 

 

                                                           

 

 

 

ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

 

 

 

Оперативна цел: Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, както и за образователна 

интеграция и интеркултурно образование за деца и ученици, в т.ч. за уязвими групи, включително роми. 

 
Цел 1. Ефективен обхват, включване и реинтеграция на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст от уязвими групи, 

включително роми. 

 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

–лева/евро)1 

Индикатори 

(мерна единица: 

брой, дял) 

Текуща 

стойност 

2022 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2023 г. 

1.1. Обхващане на деца от 

уязвими групи, 

включително роми, 

във форми на 

образование и грижи 

в ранна детска 

възраст и 

осигуряване на 

непрекъснатост на 

обучението в 

задължително 

предучилищно 

образование за 4-5-и 

6-годишните деца. 

Текущ 

 

 

2022 г. Община град 

Добрич 

 

 Държавен 

бюджет 

Брой деца с осигурен 

безплатен достъп до 

детски градини, в 

това число деца, 

подлежащи на 

задължително 

предучилищно 

образование, 

включително от 

уязвими групи, в това 

число роми 

2173  

1.2. 

 

 

Осигуряване на 

непосредствен и 

непрекъснат достъп 

Текущ 2022 г. МОН 

РУО 

 

От държавния 

бюджет - 

Национална 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

до образователната 

система на деца и 

ученици, в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст 

чрез дейностите по 

Механизма за 

съвместна работа на 

институциите по 

обхващане, 

включване и 

предотвратяване на 

отпадането от 

образователната 

система на деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст 

програма  

„Заедно за 

всяко дете” за 

2022 г. 

Цел 2. Осигуряване на условия за осъществяване на приобщаващо образование и образователна интеграция на деца и ученици от уязвими 

групи, включително роми. 

 

 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

–лева/евро) 

Индикатори 

(мерна единица: 

брой, дял) 

Текуща 

стойност 

2022 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2023 г. 



 

 

2.1 Осъществяване на 

допълнителни 

модули по български 

език за деца, чийто 

майчин език е 

различен от 

българския, с цел  

преодоляване на 

съществуващи и 

последващи 

обучителни 

затруднения, 

породени от 

невладеене на 

българския език. 

Текущ 2022 г. МОН, 

РУО, 

Община град 

Добрич, 

детски градини 

 

 Брой деца от уязвими 

групи, които не 

владеят добре 

български език, 

включени в модули 

за допълнително 

обучение; 

 

Брой детски градини, 

в които е провеждано 

обучение чрез 

допълнителни 

модули по български 

език 

  

  

 

 

 

 

 

 

5 детски 

градини 

 

 

 

 

 

2.2 Осигуряване на 

допълнително 

обучение по учебни 

предмети, 

включително през 

ваканциите, за 

преодоляване на 

пропуски в 

овладяване на 

учебното 

съдържание, както и 

за успешно 

представяне на НВО 

и ДЗИ за ученици от 

уязвими групи, в това 

число роми. 

Текущ 2022-

2023 г. 

МОН 

ИА „Програма 

за образование“ 

Със средства по 

проект 

„Подкрепа за 

успех“ по ОП 

НОИР 2014-

2020; Със 

средства от 

Държавния 

бюджет за 

допълнително 

финансиране за 

работа с деца и 

ученици от 

уязвими групи 

по чл.282, ал.14 

от ЗПУО 

 Брой включени 

ученици 

  

Цел 3. Повишаване на качеството на образование в детски градини и училища с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, 

включително роми  



 

 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

–лева/евро) 

Индикатори 

(мерна единица: 

брой, дял) 

Текуща 

стойност 

2022 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2023 г. 

3.1 Осигуряване на 

подходяща подкрепа  

на  образователни 

институции с 

концентрация на деца 

и ученици от уязвими 

групи спрямо 

установените 

потребности, вкл. за 

назначаване на 

образователен 

медиатор и социален 

работник. 

Текущ 2022 г. МОН Със средства от 

държавния 

бюджет  за 

допълнително 

финансиране за 

работа с деца и 

ученици от 

уязвими групи 

по чл. 282, ал. 

14 от ЗПУО. 

Средствата за 

уязвими групи 

за 2022 г. са:  

ДГ №32 

„Зорница“-

23835 лв.; 

Об.У „Йордан 

Йовков“ – 

44566 лв.; 

ОУ „Н. Й. 

Вапцаров“ – 

36418 лв.; 

ОУ „Панайот 

Волов“ – 51876 

лв.; 

ОУ „Христо 

Смирненски“ – 

30929 лв. 

 

 

Брой образователни 

институции, за които 

са осигурени целеви 

средства за работа с 

деца и ученици от 

уязвими групи – 5 

 

Брой деца и ученици: 

ДГ №32 „Зорница“-

227; 

Об.У „Йордан 

Йовков“ –183; 

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 

–139 

ОУ „Панайот Волов“ – 

198; 

ОУ „Христо 

Смирненски“ – 197. 

 Спрямо 

установените 

потребности на 

образователни 

институции от 

допълнителни 

средства от 

държавния 

бюджет за 

работа с деца и 

ученици от 

уязвими групи 



 

 

3.2 Провеждане на 

обучения за 

образователни 

медиатори и/или 

социални работници. 

Предстои 2022- 

2023 г. 

Обучението  

може да 

стартира 

най-рано в 

началото на 

2023 г. 

МОН; 

Изпълнителна 

агенция  

„Програма за 

образование“ 

Със средства по 

ОП НОИР 2014-

2020 г. и по 

Програма 

„Образование“ 

2021-2027 г. 

Брой обучени 

образователни 

медиатори и/или 

социални работници  

 

  

3.3 Привличане на деца и 

ученици  от уязвими 

групи, включително 

роми за читатели на 

библиотеката. 

Текущ 2022- 

2023 г. 

РБ „Дора Габе“ Бюджет на РБ 

„Дора Габе“ 

Забележка: Не 

заплащат такса 

за издаване на 

читателска 

карта: деца от 

подготвителни 

групи, първите 

класове от 

училищата в 

Добрич, групи 

над 10 човека. 

Библиотеката 

обявява 

следните дни за 

безплатен 

абонамент –  

2 април, 23 

април,  

11 май, 24 май, 

1 юни, 25 септ., 

1 ноември. 

   

3.4 Стимулиране 

участието на деца и 

ученици от уязвими 

групи, включително 

роми в извънкласни 

Текущ 2022- 

2023 г. 

РБ „Дора Габе“ Бюджет на РБ 

„Дора Габе“ 

   



 

 

дейности, съвместно 

с училищата в града, 

Ресурсен център за 

подпомагане на 

интегрираното 

обучение и 

възпитание на деца и 

ученици със 

специални 

образователни 

потребности,  

неправителствени 

организации и др. : 

- Включване на деца 

и ученици от уязвими 

групи, включително 

роми  в библиотечни 

програми „Детство 

мое” и „Различията 

ни обединяват”, 

които включват: 

четене в Стаята на 

приказките, 

Приказкотерапия за 

деца с увреждания, 

викторини, 

литературни 

състезания, 

презентации, 

образователни уроци, 

беседи. 

-Включване на деца и 



 

 

ученици от уязвими 

групи, включително 

роми  в национални 

кампании, 

насърчаващи 

четенето. 

3.5 Включване на деца и 

ученици от уязвими 

групи, включително 

роми,  на възраст от 6 

до 12 г. в Летен 

детски клуб „Играй и 

учи”. Програма:: 

четене, представяне 

на детски автори и 

драматизации, 

познавателни и 

образователни игри, 

творчески 

работилници. 

 

Текущ Юни-август 

2022-2023 г. 

РБ „Дора Габе“ Бюджет на РБ 

„Дора Габе“ 

Забележка: 

Участието в 

клуба е за 

регистрирани 

читатели, с 

такса 2.00. на 

посещение. 

 

   

3.6 Предоставяне на 

ученици от уязвими 

групи, включително 

роми,  свободен и 

безплатен достъп до 

Интернет, както и 

работа с компютър в 

Центъра за 

информация и 

справочно-

библиографско 

обслужване. Услугата 

е за регистрирани 

Текущ 2022-2023 г. РБ „Дора Габе“ Бюджет на РБ 

„Дора Габе“ 

   



 

 

читатели на 

библиотеката. 

3.7 Включване на 

ученици от уязвими 

групи, включително 

роми,  в оганизирани 

от библиотеката 

информационни дни. 

Текущ 2022-2023 г. РБ „Дора Габе“ Бюджет на РБ 

„Дора Габе“ 

   

3.8 Включване на 

ученици от уязвими 

групи, включително 

роми,  в оганизирани 

от библиотеката 

обучения по Медийна 

грамотност за деца. 

Текущ 2022-2023 г. РБ „Дора Габе“ Бюджет на РБ 

„Дора Габе“ 

   



 

 

3.9 Включване на 

ученици от уязвими 

групи, включително 

роми,  в оганизирани 

от библиотеката 

колективни и 

индивидуални 

курсове за начална 

компютърна 

грамотност и 

последващо 

индивидуално 

обучение за 

затвърждаване на 

знанията и уменията 

за работа с компютър. 

Текущ 2022-2023 г. РБ „Дора Габе“ Бюджет на РБ 

„Дора Габе“ 

   

3.10 Комплектуване на 

библиотечни      

документи с   

образователна цел, 

учебно-помощна и 

справочна 

литература, 

художествена 

литература, 

източници, 

представящи 

културата, обичаите и 

традициите на 

отделните етнически 

Текущ 2022-2023 г РБ „Дора Габе“ Бюджет на РБ 

„Дора Габе“ 

   



 

 

общности (на 

различни езици). 

Цел 4.  Преодоляване на процесите на обособяване (т.н. сегрегация и вторична сегрегация) в детски градини и училища чрез образователни 

мерки за десегрегация. 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

–лева/евро) 

Индикатори 

(мерна единица: 

брой, дял) 

Текуща 

стойност 

2022 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2023 г. 

Цел 5.  Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците с различни етнокултурни маркери, включително роми 

чрез утвърждаване на интеркултурното образование, като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

–лева/евро) 

Индикатори 

(мерна единица: 

брой, дял) 

Текуща 

стойност 

2022 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2023 г. 



 

 

5.1. Реализиране на 

форми на 

взаимодействие 

между децата и 

учениците от 

различен етнически 

произход за 

утвърждаване на 

междукултурните 

ценности и 

многообразието в 

образователната 

среда с цел 

изграждане и 

възпитаване у 

подрастващите на 

социокултурен модел 

на поведение, 

основан на 

поведенчески  модели 

за хуманизъм и 

толерантност. 

Текущ 2022 г. Детски градини, 

училища 

 Брой деца и ученици 

от мнозинството и 

етническите 

общности, които са 

се включили в 

дейности за 

преодоляване на 

негативни стереотипи 

и дискриминационни 

нагласи; 

Брой дейности, 

програми, занимания 

по интереси, 

насочени към 

усвояване на знания с 

елементи на 

гражданско 

образование; 

Брой форми за 

интеркултурно 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Неформални 

обучения на тема 

„Толерантност“ 

Текущ 2022- 

2023 г. 

Община град 

Добрич 

Младежки 

център - Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 

„Младежки 

център Добрич 

– Вашето днес" 

на Община град 

Добрич, 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

Проведени 

неформални 

обучения 

 

Обхванати 20 

младежи от 

уязвими групи 

 

 

 

 

Обхванати 45 

младежи от 

уязвими групи 

 

 

 



 

 

включване на 

уязвими групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021г. 

5.3 Обучения на  

младежки 

работници и 

образователни 

медиатори в общите 

положения на 

социалните 

измерения на 

дискриминацията, 

въведение в 

правната уредба на 

защитата срещу 

дискриминация – 

запознаване с 

международни 

актове, актове на 

ЕС, Конституция, 

национално 

законодателство, 

решаване на правни 

казуси.  

 

Текущ 2022 г. Община град 

Добрич 

Младежки 

център - Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 

„Младежки 

център Добрич 

– Вашето днес" 

на Община град 

Добрич, 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство  

2014-2021г. 

1. Обучени  

младежки работници; 

2. Обучени ромски 

образователни 

медиатори. 

1.– 4; 

 

 

 

2. – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.– 5; 

 

 

 

2.– 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 

5.4 Вечер на 

толерантността-  

в неформална 

обстановка, чрез 

осъществяване на 

междукултурен 

диалог, ще научат 

повече едни за други 

и ще бъдат 

преодолени 

бариерите в  

общуването между 

различните етноси. 

Текущ 2022 г. Община град 

Добрич 

 

Младежки 

център -Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 

„Младежки 

център Добрич 

– Вашето днес" 

на Община град 

Добрич, 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021 г. 

Представители на 

уязвими групи  

 

52 52 

5.5 Дейности за социално 

приобщаване и 

образователни 

дейности 

Текущ  2022 г. Община град 

Добрич 

 

Младежки 

център -Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 

„Младежки 

център Добрич 

– Вашето днес" 

на Община град 

Добрич, 

програма 

„Местно 

1.Комикс клуб - 

участниците ще 

усвоят умения за 

рисуване на комикси, 

паралелно с това 

комиксите ще бъдат 

използвани, като 

средство за по-

ефективно учене, 

посредством 

1.Младежи на 

възраст 15-29 г. 

– 2 участници. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Младежи на 

възраст 15-29 г. 

–3 участници. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021 г. 

съчетаване на 

формално и 

неформално 

образование, с цел 

повишаване на 

познанията. 

Комбинирането на 

изображения с текст 

ще съдейства за 

много по-лесно 

усвояване на нови 

знания и ще насърчи 

интереса към 

четенето.  

 2.Арт клуб - Арт 

клуба ще работи с 

деца и младежи, в 

това число и с 

интелектуални 

затруднения, за да ги 

приобщи и интегрира 

в обществото,да 

предизвиква, 

мотивира и развива 

творческото мислене 

и умения в тях, за да 

разпознават 

младежкия център, 

като място за нови 

възможности. 

Участниците ще 

работят за 

менталното си здраве 

чрез различните 

форми на 

приложното 

изкуство, ще развиват 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Младежи на 

възраст 15-29 

г.– 2  участници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Младежи на 

възраст 15-29 

г.– 3 

участници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

сръчност и усет към 

красотата, ще се 

научат да създават и 

да бъдат полезни с 

уменията си, да 

вярват в 

способностите си и 

да ги развиват.  . 

3.Народни танци - 

Създаване на нов 

клуб по народни 

танци, насочен към 

приобщаване на деца 

и младежи от 

уязвимите групи. 

Посредством 

интереса им към 

българската култура, 

бит и традиции, ще се 

постигне социално 

включване на деца и 

младежи в риск. Чрез  

включването на 

собствения ритъм в 

колективната игра, 

енергия и дух, тези 

младежи ще могат да 

постигнат по-добри 

резултати при 

усвояването на 

танцови умения. 

4.Йога - Дейността на 

клуба има за цел 

предпазване от 

заболявания на 

опорно двигателния 

апарат, посредством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Младежи на 

възраст 15-29 г. 

– 8 участници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Младежи на 

възраст 15-29 г. 

–15 участници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

укрепване на 

гръбнака, за да заеме 

правилна форма-

устойчивост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Младежи на 

възраст 15-29 

г.– 1 участник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Младежи на 

възраст 15-29 

г.– 2 

участници. 

Цел 6. Ефективно взаимодействие „образователна институция – семейство“ с фокус върху родители от уязвими групи, включително роми, за 

повишаване значимостта на образованието чрез промяна на нагласите. 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

–лева/евро) 

Индикатори 

(мерна единица: 

брой, дял) 

Текуща 

стойност 

2022 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2023 г. 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осъществяване на 

дейности за 

приобщаване на 

родители от уязвими 

групи, включително 

роми, към училищния 

живот и 

мотивирането им за 

образованието на 

техните деца. 

Текущ 2022- 

2023 г. 

МОН 

РУО 

Със средства от 

държавния 

бюджет по 

Национална 

програма 

„Заедно за всяко 

дете”  за 2022, 

Модул „Добри 

практики за 

взаимодействие с 

родителите на 

институциите от 

предучилищното 

Брой детски градини 

и училища, в които се 

реализират дейности 

за взаимодействие с 

родители; 

 

 

Брой родители, 

подкрепени за 

включване в 

мултикултурна 

образователна среда  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и училищното 

образование“  

Със средства по 

Национална 

програма за 

подкрепа на 

образователните 

медиатори и 

социалните 

работници; Със 

средства по 

Програма 

„Образование“ 

2021-2027 г. 

6.2 Осъществяване на 

дейности за 

повишаване на 

осведомеността на 

родителите от 

уязвими групи 

относно ползите от 

образованието. 

Предстои 2022- 

2024 г. 

МОН; 

За 2022 г. 

Изпълнителна 

агенция 

„Програма за 

образование“ 

Програма 

„Образование“ 

2021-2027 г.; 

Национална 

програма 

„Заедно за всяко 

дете“, модул 

„Участвай и 

променяй – 

родителят, 

активен партньор 

в училищния 

живот“ за 2022 г. 

след 

одобряването й 

от МС 

 

Брой родители, 

подкрепени чрез 

повишаване на 

осведомеността за 

ползите от 

образованието 

  

Цел. 7. Насърчаване на участието на лица от уязвими групи, включително роми, в продължаващо образование и/или професионална 

квалификация и/или висше образование. 



 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

–лева/евро) 

Индикатори 

(мерна единица: 

брой, дял) 

Текуща 

стойност 

2022 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2023 г. 

7.1 Курс по български 

език- 

възможност за 

придобиване на 

начална грамотност 

за млади хора и 

ученици,които не 

владеят добре 

български 

език,отпаднали в 

начален етап от 

образователната 

система. 

Текущ 2022- 

2023 г. 

Община град 

Добрич 

 

Младежки 

център -Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 „Младежки 

център Добрич – 

Вашето днес" на 

Община град 

Добрич, 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021г. 

Курс по български 

език 

Младежи на 

възраст 15-29 г. 

– 2 участници 

Младежи на 

възраст 15-29 г. 

и ученици, 

застрашени от 

отпадане или 

отпаднали от 

образователнат

а система –10 

участници 

 

 

7.2 Курс по английски 

език 

Младежите,участниц

и в курса ще усвоят 

основни елементи от 

владеенето на 

английски език,което 

ще помогне в по-

нататъшното им 

Текущ 2022- 

2023 г. 

Община град 

Добрич 

 

Младежки 

център -Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 „Младежки 

център Добрич – 

Вашето днес" на 

Община град 

Добрич, 

програма 

„Местно 

Курс по английски 

език 

Младежи на 

възраст 15-29 г. 

– 2 участници 

Младежи на 

възраст 15-29 г. 

– 3 участници. 



 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

 

Оперативна цел: Осигуряване на равен достъп до качествено обществено здравеопазване и подобряване на здравословното състояние на 

населението в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност 

 

Цел 1: Подобряване на майчиното и детското здравеопазване в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност 

 

 

 

 

Мерки Статус на 

мярката 

 

Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго –

лева/евро) 

Индикатори 

(мерна единица:  

брой, дял) 

Текуща 

стойност 

2022 

 

Целева стойност с 

натрупване 2022-

2023 г. 

1.1 Осъществяване на 

акушеро-гинекологични 

прегледи с мобилни 

кабинети в населени 

места с компактно ромско 

население.  

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ, РЗИ, 

здравни 

медиатори, 

Община 

град 

Добрич 

Държавен бюджет 

 

Брой осъществени 

акушеро-гинекологични 

прегледи с мобилни 

кабинети в населени 

места с компактно 

ромско население. 

 

 

  

развитие развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021г. 



 

 

1.2 Повишаване на обхвата на 

деца без 

общопрактикуващи 

лекари открити от 

здравните медиатори. 

Текущ 2022-

2023 г. 

Общини, 

Здравни 

медиатори  

Делегиран 

бюджет  

(В рамките на 

делегирания 

бюджет за 

дейността на ЗМ) 

Брой регистрирани деца, 

без общопрактикуващи 

лекари 

 

28  

1.3 Провеждане с мобилни 

екипи на имунизации 

съгласно Националния 

имунизационен календар 

на лица до 18 г., без 

избран ОПЛ  

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ, РЗИ, 

Община 

град 

Добрич и 

здравни 

медиатори 

Държавен бюджет 

 

Брой обхванати с 

имунизации деца от 

мобилни екипи спрямо 

общия брой открити деца 

без избран ОПЛ 

  

1.4 Улесняване достъпа до 

ваксинация на лица от 

отдалечени и 

труднодостъпни райони, 

както и на 

трудноподвижни лица, 

чрез мобилни групи за 

ваксиниране 

Текущ за 

срока на 

обявената 

извънредна 

епидемична 

обстановка 

2022-

2023 г. 

МЗ, БЧК,  

РЗИ, БЛС, 

Община 

град 

Добрич, 

здравни 

медиатори 

и 

университе

ти 

В рамките по 

делегиран бюджет 

по проект на БЧК 

Брой обхванати с 

имунизации 

трудноподвижни лица от 

отдалечени и 

труднодостъпни райони  

  

1.5  

 

Провеждане на 

профилактични прегледи 

на деца с мобилни 

педиатрични кабинети 

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ, РЗИ, 

здравни 

медиатори, 

общини 

Държавен бюджет 

 

Брой проведени 

профилактични прегледи 

на деца с мобилни 

педиатрични кабинети 

  

1.6 Провеждане на 

скринингови изследвания 

с мобилен мамограф за 

превенция на рака на 

млечната жлеза. 

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ, РЗИ, 

общини и 

здравни 

медиатори 

Държавен бюджет 

 

Брой проведени 

мамографски прегледи с 

мобилен мамограф за 

превенция на рака на 

млечната жлеза. 

  

1.7 Въвеждане на програма за 

хранителна подкрепа на 

бременни жени и деца 0-3 

години, включваща 

идентифициране на 

Текущ 2022-

2023 г. 

МТСП/ 

АСП 

здравни 

медиатори,  

Община град 

Държавен 

бюджет, 

Програмата за 

храни и основно 

материално 

Брой въведени програми  

Брой общини 

Брой жени 

Брой деца 

брой деца до 3-годишна 

  

 

 

20 

30 



 

 

семейства в хранителна 

несигурност, 

консултиране, директна 

подкрепа за деца до 3-

годишна възраст чрез 

хранителни 

продукти/ваучери 

 

Добрич подпомагане 

2021-2027 

възраст подкрепени с 

ваучери за храна от 

детска кухня 

 

1.8 Подкрепа чрез закупуване 

на пакети с необходими 

базови продукти за 

новородени деца от бедни 

и рискови семейства, 

идентифицирани от 

органите по социално 

подпомагане 

текущ 2022-

2023 г. 

АСП Програмата за 

храни и основно 

материално 

подпомагане 

2021-2027 г. 

Брой подкрепени 

новородени деца 

 30 деца 

Цел 2: Подобряване на достъпа до качествено обществено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална уязвимост 

 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго –

лева/евро) 

Индикатори 

(мерна единица: 

 брой, дял) 

Текуща 

стойност 

2022 

Целева стойност с 

натрупване 2022-

2023 г. 

2.1 Дейности по превенция и 

контрол на ХИВ чрез 

услуги по анонимно 

и безплатно консултиране 

и изследване за ХИВ и 

сексуално предавани 

инфекции в КАБКИС и 

мобилни медицински 

кабинети. 

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ, РЗИ –

Дирекция 

„Надзор на 

заразните 

болести“, 

НПО 

Държавен  

Бюджет 

Според бюджета на 

НП за превенция на 

ХИВ/СПИ 

Брой лица достигнати с 

услуги за превенция на 

ХИВ 

  

 Изследването е 

анонимно 

2.2 Дейности по подобряване 

контрола на 

туберкулозата сред 

ромска общност чрез 

провеждане на скрининг 

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ, РЗИ – 

Дирекция 

„Надзор на 

заразните 

болести“, 

Държавен бюджет 

Според бюджета 

на НП за 

превенция и 

контрол на 

Брой лица обхванати със 

скрининг за риска от 

туберкулоза 

 

 Насочване на 

контактни лица за 

изследване при 

епидемиологичните 

проучвания 



 

 

за риска, придружаване и 

изследване за 

туберкулоза; подкрепа в 

процеса на лечение на 

болните от туберкулоза. 

НПО туберкулоза 

2.3 Осигуряване 

функционирането на 

мобилни медицински 

кабинети за нископрагови 

услуги  

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ 

РЗИ 

Държавен бюджет 

 

21 мобилни медицински 

кабинети  

  

2.4 Провеждане на прегледи 

за социално значими 

заболявания с мобилни 

кабинети - 

флуорографи, ехографи и 

клинични лаборатории. 

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ 

РЗИ- 

Дирекция 

„Медицинс

ки 

дейности“ 

Здравни 

медиатори, 

Община 

град 

Добрич  

 

Държавен бюджет 

 

Брой проведени прегледи 

за социално значими 

заболявания с мобилни 

кабинети - 

флуорографи, ехографи и 

клинични лаборатории 

1000 2000 

Цел 3: Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора от уязвими групи 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго –

лева/евро) 

Индикатори 

(мерна единица:  

брой, дял) 

Текуща 

стойност 

2022 г. 

Целева стойност с 

натрупване 2022-

2023 г. 

3.1 Осъществяване на 

информационни 

кампании и кампании за  

предоставяне на 

нископрагови и мобилни 

услуги за превенция за 

ХИВ/СПИН, СПИ. 

Текущ 2022- 

2023 г. 

МЗ, РЗИ – 

Дирекция 

„Обществен

о здраве“ 

 

Държавен бюджет 

Според бюджета на 

НП за превенция 

на ХИВ/СПИ 

Брой проведени 

кампании за  

предоставяне на 

нископрагови и мобилни 

услуги за превенция за 

ХИВ/СПИН, СПИ. 

2 4 



 

 

3.2 Осъществяване на 

информационни 

кампании за предоставяне 

на нископрагови услуги с 

21 мобилни кабинети 

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ 

РЗИ 

Държавен бюджет 

 

Брой проведени кампании 

за  предоставяне на 

нископрагови услуги  с 21 

мобилни кабинета  

  

3.3 Осъществяване на 

програми за намаляване 

на щетите за хора, които 

употребяват 

психоактивни вещества 

Текущ 2021-

2023 г. 

МЗ, РЗИ, 

НПО 

Държавен бюджет Брой достигнати 

потребители, чрез 

програми за намаляване на 

щетите, които работят с 

ромската общност 

  

3.4 Осъществяване на 

информационна 

кампания, онлайн 

публикация и среща-

дискусия за отбелязване 

на Световния ден за борба 

със СПИН. 

Предстои 2021-

2023 г. 

Младежки 

център - 

Добрич 

Общински 

бюджет 

1.Проведена 

информационна 

кампания 

2.Онлайн публикация  

3.Среща-дискусия 

 1.- 50 

2.- 30 

3.- 10 

 

3.5 Неформални обучения за 

здравословен начин на 

живот (хранене, 

движение, спорт, 

наркотици) 

Текущ 2021-

2023 г. 

Община 

град 

Добрич 

Младежки 

център - 

Добрич 

По проект BGLD-

1.003-0001 

„Младежки 

център Добрич – 

Вашето днес" на 

Община град 

Добрич, програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

Проведени неформални 

обучения 

40 

участници 

75 участници 



 

 

икономическо 

пространство 

2014-2021г. 

Цел 4: Развитие на концепцията за здравна медиация 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговор-

на 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго –

лева/евро) 

Индикатори 

(мерна единица:  

брой, дял) 

Текуща 

стойност 

2022 

Целева стойност с 

натрупване 2022-

2023г. 

4.1 Обучение на нови здравни 

медиатори за придобиване 

на необходимите знания и 

умения съгласно чл. 7, ал. 

2 от Наредба № 1 от 

19.08.2020 г. за 

изискванията за 

дейността на здравните 

медиатори - разходи за 

настаняване 

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ, РЗИ 

Община 

град 

Добрич  и 

НПО 

Държавен бюджет 

 

Брой обучени здравни 

медиатори 

  

4.2 Обучение за 

професионално развитие 

на здравни медиатори – 

съгласно чл. 7, ал. 4 от 

Наредба № 1 от 

19.08.2020 г. за 

изискванията за 

дейността на здравните 

медиатори 

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ, РЗИ 

Община 

град 

Добрич  и 

НПО 

Държавен бюджет Брой квалифицирани 

здравни медиатори  

  

Цел 5: Осигуряване на устойчиво изпълнение на политиката по предпазване от ваксинопредотвратими заразни заболявания  с цел повишаване на 

обхвата на подлежащите лица по националния имунизационен календар целевите групи по националните ваксинационни програми и поддържане на 

висок имунизационен обхват 



 

 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговор-

на 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго –

лева/евро) 

Индикатори 

(мерна единица:  

брой, дял) 

Текуща 

стойност 

2022 г. 

 

Целева стойност с 

натрупване 2022 -

2023г. 

5.1  Провеждане на 

разяснителни кампании за 

необходимостта от 

ваксиниране на 

населението със 

задължителните 

имунизации по 

Националния 

имунизационен календар  

и за ползите от 

препоръчителните 

имунизации. 

Текущ 2022-

2023 г. 

РЗИ 

Здравни 

медиатори,

Община 

град Добрич 

Държавен бюджет 

 

Брой проведени 

кампании за разясняване 

на необходимостта от 

ваксиниране на 

населението със 

задължителните 

имунизации по 

Националния 

имунизационен календар  

и за ползите от 

препоръчителните 

имунизации.  

2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“ 

 

 

Оперативна цел: Равнопоставен достъп и подобряване реализацията на ромите на пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях; 

намаляване на социалните неравенства и активното им социално приобщаване 

 

Цел 1.  Насърчаване на  заетостта чрез мотивиране, професионално ориентиране и обучение на безработни лица 

 

 

 

Мерки Статус С

р

о

к 

Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго –

лева/евро) 

               Индикатори 

     (мерна единица: 

брой, дял) 

Текуща 

стойност 

за 2021 г. 

Целева стойност с 

натрупване  

2022-2023 г.2 

1.1 

 

Мотивиране за активно 

поведение на пазара на 

труда/за търсене на работа 

(групови срещи за активно 

поведение на пазара на труда 

и участие в Ателие за 

търсене на работа)  

Наблюдение на 

изпълнението за подгрупи 

младежи, жени и +55 г.  

Текущ  

 

2

0

2

3 

АЗ Държавен бюджет Брой лица мотивирани за 

активно поведение на 

пазара на труда/за 

търсене на работа 

8 15 

1.2 Професионално ориентиране 

(групово)  

Наблюдение на 

изпълнението за подгрупи 

младежи, жени и +55 г.   

Текущ  2

0

2

3 

АЗ Държавен бюджет Брой лица включени в 

професионално 

ориентиране 

 

12 26 

                                                           

 



 

 

1.3 Организиране на обучение за 

придобиване на 

професионална 

квалификация вкл. за 

стартиране на собствен 

бизнес и/или на ключова 

компетентност 

Наблюдение на 

изпълнението за подгрупи 

младежи, жени и +55 г.  

Текущ, 

ПРЧР 2021-

2027 

 

 

 

2

0

2

3 

АЗ 

 

 

 Държавен 

бюджет и ПРЧР  

2021-2027 г. 

Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на професионална 

квалификация и/или 

ключова компетентност 

 

 5 

1.4 Неформални обучения на 

тема „Кариерно 

ориентиране“ 

Текущ 2

0

2

2

-

2

0

2

3

 

г

. 

Младежки 

център - 

Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-0001 

„Младежки 

център Добрич – 

Вашето днес" на 

Община град 

Добрич, 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021г. 

Проведени неформални 

обучения 

17 

участници 

32 участници 

Цел 2: Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите 



 

 

 

 
Мерки Статус С

р

о

к 

Отговор

на 

нститу-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго –

лева/евро) 

Индикатори 

      (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 

стойност 

за 2021 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2022-2023 г. 

2.1 Подкрепа за провеждане на 

инициативи и кампании с 

ромски организации на 

местно и национално ниво за 

насърчаване на заетостта 

 

Текущ  

 

2

0

2

3 

АЗ Държавен 

бюджет  

Брой срещи на представители на 

ДБТ с ромски лидери и 

организации по места 

 

7 25 

Цел 3:  Осигуряване на заетост, вкл. чрез предприемачество на лица от ромски произход 

 

 

 

Мерки Статус С

р

о

к 

Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

–лева/евро) 

Индикатори 

      (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 

стойност  

за 2021 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2022-2023 г. 

3.1 Насърчаване на заетостта, 

вкл. чрез предприемачество 

на безработни 

самоопределили се като 

роми, чрез включване в 

програми и мерки по реда на 

ЗНЗ, в рамките на НПДЗ и 

ПРЧР 2021-2027  

Наблюдение на 

изпълнението за подгрупи 

младежи, жени и +55 г.  

Частично се  

изпълнява, 

ПРЧР 

2021-2027  

 

2

0

2

3 

АЗ 

 

 

Държавен 

бюджет и 

ПРЧР 2021-

2027 г. 

 

Брой лица с осигурена 

субсидирана заетост 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Осигуряване на заетост на 

първичния пазара на труда 

Текущ  2

0

АЗ Държавен 

бюджет 

Брой лица с осигурена  

заетост на първичния 

69 75 



 

 

(извън мерки и програми)  

Наблюдение на 

изпълнението за подгрупи 

младежи, жени и +55 г.  

 

2

3 

пазар на труда 

 

Цел 4: Активиране на безработни в неравностойно положение на пазара на труда и икономически неактивни лица, чрез насърчаване на трудовото 

медиаторство и предоставяне на интегрирани услуги по заетост и социално подпомагане  

 

 

 

Мерки Статус С

р

о

к 

Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

–лева/евро) 

Индикатори 

   (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 

стойност  

за  2021 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2022-2023 г. 

4.1 Активиране на  

икономически неактивни 

лица  чрез трудово 

медиаторство 

Наблюдение на 

изпълнението за подгрупи 

младежи, жени и +55 г.   

Текущ  2

0

2

3 

АЗ Държавен 

бюджет 

Брой лица с осигурена заетост като 

трудови посредници от ромски 

произход 

 

От тях с повишен капацитет и 

умения за работа с целевата група 

1 1 

 

 

 

 

4.2 Активирани лица от 

дейността на трудовите 

посредници - ромски и 

младежки медиатори  

 

 

 

Текущ  2

0

2

3 

АЗ Държавен 

бюджет 

Брой активирани лица, от ромски 

произход  от работата на 

трудовите посредници  - ромски 

медиатори  

 

Брой активирани младежи 

(NEETs) от ромски произход  от 

работата на младежките медиатори 

126 

   

 

 

 

 

31 

280 

  

 

 

 

 

60 

4.3 Инициативи, насърчаващи 

активирането на безработни и 

икономически неактивни 

лица  

Текущ  

ПРЧР 

2021-2027  

2

0

2 

АЗ Държавен 

бюджет и ПРЧР  

2021-2027  

Брой лица, започнали работа в 

резултат от проведени трудови 

борси, дни на работодателя и 

мобилни бюра по труда 

Започнал 

работа от 

участие в 

Трудова борса 

– 1 ром 

 

Ден на 

15 

 

 

 

 

 

 



 

 

работодателя – 

взели участие 

– 3 роми  

 

10 

4.4 Подобряване достъпа до 

заетост и обучение на 

уязвими групи чрез 

предоставяне на интегрирани 

услуги по заетост и социално 

подпомагане 

Текущ  

 

 

 

 

 

2

0

2

3 

МТСП,АЗ, 

АСП 

ОП РЧР  

2014-2020 

Брой лица, на които са 

предоставени интегрирани услуги 

по заетост и социално 

подпомагане, от тях включени в: 

- заетост; 

- обучение. 

 

6785 лица 

средно 

месечно 

получили 

интегрирани 

услуги 

6800 лица средно 

месечно 

получили 

интегрирани 

услуги 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“ 

 

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура и инфраструктура за 

публични услуги  

 

Цел 23.  Осигуряване на условия за придобиване на финансово достъпни жилища и условия за въвеждане на алтернативни модели на социални 

жилища за домакинства от зоните с концентрация на бедност 

 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

–лева/евро) 

Индикатори 

      (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

2.1 Успешно приключване на 

проектите за социални жилища 

по ОПРР 2014-2020 

Текущ 2023 г.  ОПРР 2014-

2020, стойност 

на БФП -

575526,49 лв. 

Брой жилища  

 

Брой представители на 

маргинализирани групи, 

включително роми с подобрени 

жилищни условия  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Целите в приоритета следват последователността от Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) 



 

 

2.2 Осигуряване на модерни 

достъпни общински жилища за 

настаняване на уязвими групи 

от населението. 

Текущ 2021-

2027г. 

Община 

град 

Добрич 

Средства от 

ЕС, РБ, 

Общински 

бюджет, 

фин.инстр. 

   

Цел 3.  Изграждане/реновиране на инфраструктура за предоставяне на  интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими 

групи 

Цел 4.  Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др. 

Цел 5.  Търсене на инструментариум за подобряване на правните и икономически условия за премахване на несъответстващите на Закона за 

устройството на територията (ЗУТ)/законодателството жилища и квартали.  

Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията за въвеждане на принципа на съразмерност при издаване на 

заповед за премахване на незаконен строеж, представляващ единствено жилище за неговите обитатели. 

 

Цел 6.  Разширяване на законния достъп до качествена вода, електричество и канализация в обособените квартали 

с концентрация на бедност. 

*** Цел 6 попада в обхвата на областното планиране и ще се изпълнява от общините. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“ 

 

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и  

противодействие на проявите на нетолерантност и на “език на омразата”. 

 

Цел 1.  Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи към различни 

етнически групи. Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на равенство, достойно съществуване и пълноценно участие 

в обществения живот. 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго –

лева/евро) 

Индикатори 

  (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 

стойност 

за 2021 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2022-2023 г. 

Цел 2.  Повишаване на институционалната култура и експертния капацитет на публичните институции (в т.ч. национална и местна администрация, съд, 



 

 

прокуратура и органи на МВР) по отношение на политиките за разнообразие, равнопоставеност, достойнство и основни човешки права на ЕС. 

Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи. 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго –

лева/евро) 

               Индикатори 

  (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 

стойност 

за 2021 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2022-2023 г. 

2.1 Обучение на полицейските 

служители по правата на 

човека и проблемите на 

малцинствата в рамките на 

професионалното обучение  

по месторабота 

Текущ 2021-

2030 

ОД МВР -

Добрич 

Държавен 

бюджет 

 Брой обучени  полицейски 

служители по правата на човека 

и проблемите на малцинствата в 

рамките на професионалното 

обучение  по месторабота 

0 20 

Цел 3. Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по отношение на борбата с престъпленията и проявите на дискриминация, насилие 

или омраза, основани на етническа принадлежност 

 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго –

лева/евро) 

Индикатори 

      (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 

стойност 

Целева стойност 

с натрупване 

2022-2023 г. 

Цел 4.  Формиране на култура за равнопоставеност на ромските жени. Насърчаване на тяхното пълноценно индивидуално, социално и икономическо 

участие в обществения живот 

 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго –

лева/евро) 

Индикатори 

    (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2022-2023 г. 

4.1 Неформални обучения на 

тема „Ролята на 

Текущ 2022 г.-

2023 г. 

Община 

град Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

Проведени неформални 

обучения 

10 жени от 

ромски 

25 жени от 

ромски произход 



 

 

съвременната жена в 

семейството и обществото“ 

Младежки 

център  - 

Добрич 

0001 

„Младежки 

център Добрич 

– Вашето днес“ 

на Община град 

Добрич, 

Програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими 

групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021 г. 

произход 

Цел 5. Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите 

семейства, подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата   

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго –

лева/евро) 

Индикатори 

    (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2022-2023 г. 



 

 

5.1 Повишаване на 

информираността на децата 

и техните семейства относно 

правата на детето, 

регламентирани в 

Конвенцията на ООН за 

правата на детето и Закона 

за закрила на детето и за 

съществуващите услуги за 

подкрепа в общността 

Текущ 2022 г.-

2023 г. 

 

 

училища 

Училищни 

бюджети 

Брой проведени беседи 

Брой включени деца 

  

5.2 Онлайн публикации, 

свързани с приемането на 

Конвенцията  на ООН за 

правата на детето 

Предстои 2022 г.-

2023 г 

Младежки 

център - 

Добрич 

Общински 

бюджет 

Брой онлайн публикации  Достигнати 80 

лица от ромски 

произход 

5.3  Информиране и 

консултиране на деца и 

техните семейства относно 

съществуващите механизми 

за превенция на насилието 

сред  и срещу деца. 

Текущ 2022 г.-

2023 г.  

МКБППМН  Бюджет на 

МКБППМН 

Брой консултации на  деца и 

техните семейства  

 

  

5.4 Обучение „За родители“- 

Подкрепа на бъдещи и 

настоящи родители, с цел 

развитие на умения за добро 

и отговорно родителство, 

възприемане на 

образованието, като ценност 

и превенция на отпадането 

от училище. 

Предстои 2022 г.-

2023 г. 

Община град 

Добрич 

Младежки 

център - 

Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 

„Младежки 

център Добрич 

– Вашето днес" 

на Община 

град Добрич, 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

Бъдещи родители  

Провеждане на 7 обучения, 

водени от лекар и 2 медицински 

сестри, в рамките на 8 месеца по 

предварително обявени теми, 

свързани с бременност, раждане 

и др.  Участници – 10 души в 

модул, като част от тях ще 

бъдат от уязвимите групи. 

 

Училище за родители  

Провеждане на 5 обучения с  по 

10 участници,  под формата на 

срещи с образователни 

медиатори и младежки 

 Младежи на 

възраст 15-29 г.- 

70 участници, от 

които 50 са 

представители 

на уязвими 

групи и 

непопадащи в 

групата на 

младежите - 80 

участници 



 

 

уязвими 

групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021г. 

работници, специалист 

социални дейности, психолог 

както и външен специалист-  

педагог, които ще предадат 

знания и опит на младите 

родители. Образованието ще се 

разглежда, като мощен фактор 

за развитие на личността и 

основна движеща сила в 

обществото. 

5.5 Среща с родители от ромски 

произход на тема 

"Образованието е…" 

  2022- 

2023 г. 

Община град 

Добрич 

 

Младежки 

център -

Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 

„Младежки 

център Добрич 

– Вашето днес" 

на Община 

град Добрич, 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими 

групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021г. 

Проведени срещи 8 участници

  

16 участници 

         

Цел 6.  Повишаване на гражданското участие и информираност за гражданските права и задължения на лицата, живеещи в зоните с концентрация на 

бедност 



 

 

 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго –

лева/евро) 

Индикатори 

    (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

6.1 Изпълнение на проект 

„Подобряване на 

координацията и диалога 

между полицията и 

ромското общество“ 

Начална 

фаза на 

изпълнение 

Края на 

2023 г. 

ОД МВР - 

Добрич 

Норвежки 

финансов 

механизъм 

2014-2021 г. 

Брой обучени обучители   

Брой обучени полицейски 

служители  

Брой  изградени и оборудвани 

приемни в райони с компактно 

ромско население 

Брой проведени 

информационни кампании за 

повишаване на осведомеността 

относно радикализацията, 

насилствения екстремизъм и 

реч на омразата  

Брой организирани съвместни 

местни форуми с деца и техните 

родители за преодоляване на 

антиромските стереотипи и 

дискриминация 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Дейности по 

предотвратяването и 

противодействието на 

противообществените 

прояви на малолетните и 

непълнолетните  

Текущ 2022-

2023г 

МКБППМН  Брой работни срещи събития за 

предотвратяване и 

противодействие на 

противообществените прояви  

  

6.3 Срещи с представители на 

уязвими групи - 

целта е да се засегнат 

различните проблеми сред 

общността (наркотици, 

текущ 2022г Младежки 

център -

Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 

„Младежки 

център Добрич 

Проведена работа на терен 97 

участници 

 



 

 

агресия, ранни бракове и 

отпадане от образователната 

система) в маргинализирани 

райони на град Добрич и 

населени места в областта и 

да се даде пример чрез 

ролеви модели за основни 

ценности в обществото, 

които водят личността до 

развитие и прогрес. 

Създаване на контакти с 

ученици, застрашени от 

отпадане или „отпаднали“ 

от образователната система, 

за да се проучат проблемите 

и интересите им и да се 

мотивират да посещават 

редовно училище. 

– Вашето днес" 

на Община град 

Добрич, 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими 

групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

6.4 Неформални обучения 

„Общуване без агресия“ 

Текущ 2022 г- 

2023 г. 

Младежки 

център -

Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 

„Младежки 

център Добрич 

– Вашето днес" 

на Община град 

Добрич, 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими 

групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

Проведени неформални 

обучения 

36 

участници 

51 участници 



 

 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021г. 

 

6.5 Младежки академии 

„Младежкото участие в 

процеса на вземане на 

решения на местно и 

национално ниво“ 

Чрез методите на 

неформалното образование, 

включвайки се активно в 

сесиите, младежите ще имат 

възможност да развият 

своите „меки умения“, ще 

научат подходи, принципи и 

ползи от младежкото 

участие в процесите на 

вземане на решения на 

местно и национално ниво и 

доброволчеството.    

Текущ 2022-

2023 г. 

Младежки 

център -

Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 

„Младежки 

център Добрич 

– Вашето днес" 

на Община град 

Добрич, 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими 

групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021г. 

Проведени младежки академии Младежи на 

възраст 15-

29 г., 

младежи в 

риск – 20 

участници, 

от които 2 

от ромски 

произход 

Младежи на 

възраст 15-29 г., 

младежи в риск– 

60 участници, от 

които 20 са 

представители на 

уязвими групи. 

6.6 Обучение за мултиплайери 

„Безопасен интернет“- в 

обученията за мултиплайери 

ще могат да се включват 

младежи, които искат да 

помогнат на своите 

връстници да се предпазят 

Текущ 2022-

2023 г. 

Младежки 

център -

Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 

„Младежки 

център Добрич 

– Вашето днес" 

на Община град 

 Младежи на 

възраст 15-

29 г. – 7 

участници. 

Младежи на 

възраст 15-29 г. – 

15 участници. 



 

 

от многобройните опасности 

и рискове, които се крият в 

онлайн пространството. 

Добрич, 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими 

групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021г. 

6.7 Младежки инициативи - 

Целта е овластяване на 

младите хора и увеличаване 

на степента на участието им 

в местната общност. 

Реализираните от тях 

инициативи ще бъдат 

съобразени с основните 

принципи на Съвета на 

Европа. 

Текущ 2022 г- 

2023 г. 

Младежки 

център -

Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 

„Младежки 

център Добрич 

– Вашето днес" 

на Община град 

Добрич, 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими 

групи“, 

финансиран от 

Финансовия 

механизъм на 

Реализирани младежки 

инициативи 

17 40 



 

 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021г. 

Цел 7.  Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора чрез ефективно прилагане на заложеното в документите на ООН, СЕ и ЕС и използване 

на съществуващите в ЕС инструменти   

 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго –

лева/евро) 

Индикатори 

   (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

7.1 Превенция и 

противодействие на всички 

форми на трафик на хора 

чрез провеждане на 

обучения в училища, в 

които учат деца от ромски 

произход. 

Текущ 2021-

2023 г. 

ОД МВР - 

Добрич 

 

 

 

 

 

 

МКБППМН 

Държавен 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

МКБППМН 

Брой проведени обучения за 

превенция и противодействие 

на всички форми на трафик на 

хора. 

 Брой обучени ученици 

 

 

 

Брой проведени обучения за 

превенция на всички форми на 

трафик на деца 

 15 

 

 

 

105 

Цел 8.  Решаване на проблема с липсата на документи за самоличност и правния статут на български граждани от уязвими общности, в т.ч. и роми. 

8.1 Дейности, насочени към 

снабдяване с документи за 

самоличност на български 

граждани от уязвими 

общности, в т.ч. и роми. 

Предстои 2022-

2023 г. 

ГРАО, 

МВР 

 Брой лица, снабдени с лични 

карти 

  

Цел 9: Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт  

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

Индикатори 

  (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 



 

 

друго –

лева/евро) 

9.1 Утвърждаване на 

толерантни междуетнически 

отношения чрез спорт 

 2030 ММС 

Община 

град Добрич 

Училища, 

детски 

градини 

Държавен 

бюджет  

Брой проекти 

Брой на участници 

  

  

 

 

ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА“ 

 

Оперативна цел: Подобряване на условията за равнопоставен достъп на ромската общност до обществения културен живот, 

съхранение и популяризиране на ромската традиционна култура, развитие и популяризиране на творчеството  като фактори за 

културна интеграция и социално сближаване. Преодоляване на езика на омразата и възпроизвеждането  на предразсъдъци към 

ромите в медиите с оглед на изграждане на позитивен образ на общността 

 

Цел: Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромската общност, насърчаване на творческото развитие на 

представители на общността, стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот и насърчаване на 

междукултурния диалог 

 

 
Мерки Статус Срок Отговор-

на 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

–лева/евро) 

Индикатори 

  (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

1. Демократизъм, достъп до 

култура и свобода на 

творческото изразяване на 

всеки гражданин на Добрич, 

включително и ромите – 

Текущ 2022 – 

2023 г. 

Общин

а град 

Добрич 

Общински 

бюджет 

Брой събития в културния 

календар на Община град 

Добрич 

 

 

 



 

 

приоритет в културната 

политика на Община град 

Добрич 

 

2. Устойчиво развитие на 

културните институти на 

територията на Община град 

Добрич като обществено-

информационни и 

образователни центрове за 

пълно, качествено и бързо 

задоволяване на 

потребностите на 

гражданите на Добрич, 

включително и ромите. 

Текущ 2021 – 

2023 

г. 

РИМ – 

Добрич

; 

РБ 

„Дора 

Габе“; 

ХГ – 

Добрич

; 

Читали

щни 

библио

теки 

Държавен 

бюджет, 

Общински 

бюджет  

Брой услуги; 

 Брой събития, стимулиращи 

личностното и професионално 

развитие и съдействие за 

релевантно неформално 

обучение; 

Брой образователни програми. 

 

 

 

 

3. Устойчиво развитие на 

читалищата на територията 

на Община град Добрич като 

модерни центрове за 

развитие на местната 

общност, включително и 

ромската. 

Текущ 2021 – 

2023 

г. 

Общин

а град 

Добрич 

Държавен 

бюджет, 

Общински 

бюджет – 

30 000 лв. 

годишно. 

 

Програма за развитие на 

читалищната дейност в Община 

град Добрич – 2022 г.; 

Програма за развитие на 

читалищната дейност в Община 

град Добрич – 2023 г. 

 

  

4. Подкрепа на творчески 

проекти  в областта на 

културата, съдействащи за 

междукултурния диалог и 

културата на ромската 

общност. 

Текущ 2022-

2023 

г. 

Общин

а град 

Добрич 

Общински 

бюджет 

Честване на 20 години от 

учредяването на Народно 

читалище „Романо дром – 2002 

г.“; 

  Василица – Ромска Нова 

година; 

 8 април – Международен ден на 

ромите 

 Трето регионално културно 

 

 

 



 

 

изложение „Даровете на земята“. 

 

5. Популяризиране на ромската 

култура чрез общинския 

културен календар 

Текущ 2022 – 

2023 

г. 

Общин

а град 

Добрич 

Общински 

бюджет 

Брой публикации в сайта на 

Община град Добрич; 

Брой публикации във facebook 

страницата на Община град 

Добрич; 

Брой публикации в медии. 

 

 

 

 

5. Организиране и провеждане 

на традиционни ромски 

празници – Василица, 

Едерлези, Ден на ромската 

жена и др. 

Текущ 2022 – 

2023 

г. 

НЧ 

„Роман

о дром-

2002“ 

Бюджет на 

НЧ „Романо 

дром -2002 г.“ 

Брой културни събития с акцент 

върху културата на малцинствата 

/ромите/, вкл. онлайн събития 

 

Брой посетители 

3 

 

 

 

1200 

6 

 

2400 

6. Организиране и провеждане 

на мероприятия по повод 

традиционни и национални 

празници 

Текущ 2022 – 

2023 

г. 

НЧ 

„Роман

о дром-

2002“ 

Бюджет на 

НЧ „Романо 

дром -2002 г.“ 

Брой културни събития 7 14 



 

 

7. Организиране и провеждане 

отбелязването на 8-ми април 

– Международен ден на 

ромите 

ежегод

но 

2022 – 

2023 

г. 

НЧ 

„Роман

о дром-

2002“ 

Бюджет на 

Община град 

Добрич -1500 

лв. 

Брой посетители 100 200 

8. Организиране и провеждане 

на Регионално културно 

изложение „Даровете на 

земята“. 

Текущ  2022-

2023 г. 

НЧ 

„Романо 

дром-

2002“ 

Общински 

бюджет – 

3500 лв. 

Брой посетители 300 600 

9. Участие в регионални, 

национални и международни 

фестивали и конкурси 

Текущ 2022-

2023 г. 

НЧ 

„Романо 

дром-

2002“ 

Бюджет на 

НЧ „Романо 

дром-2002“ 

Брой участия 3 6 



 

 

9. 

Организиране на културни 

събития: 

- премиери, 

- празници на изкуствата, 

- конкурси, 

- концерти, 

- изложби, 

ориентирани към 

личностното израстване на 

ромската общност, 

повишаване на тяхната 

култура, възможност за 

развитие и изява на 

творческия им потенциал 

Текущ 2022-

2023 г. 

РБ „Дора 

Габе“ 

Бюджет на РБ 

„Дора Габе“ 

   

10. Подкрепа на традиционни 

ромски празници 

Текущ 2022-

2023 г. 

РБ „Дора 

Габе“ 

Бюджет на РБ 

„Дора Габе“ 

   

11. 

Реализиране на дейности, 

ориентирани  към 

личностното израстване на 

младите хора от всички 

етнически общности, 

обогатяване на тяхната 

култура, възможност за 

развитие и изява на 

творческият им потенциал, 

чрез организиране на 

културни събития: конкурси, 

Текущ 2022-

2023 г. 

Младежк

и център 

- Добрич 

 

Общински 

бюджет 

Реализирани конкурси и широк 

спектър от културни събития 

6 конкурса 

 

17 изложби 

 

9 концерта 

 

6 театрални 

постановки 

7 конкурса 

25 изложби 

14 концерта 

10 

театрални 

постановки 

 



 

 

концерти , театрални 

постановки, кинопрожекции, 

изложби и др. - насърчаване 

участието на малцинствените 

общности в тях. 

12. Клубни форми, обхващащи 

широк кръг от интереси на 

младите хора в сферата на 

танцовото, музикалното, 

театралното и изобразително 

изкуство. 

 

Текущ 2022-

2023 г. 

Младежк

и център 

- Добрич 

Общински 

бюджет 

Функциониращи клубни форми 21 

 

 

 

 

 

 

23 



 

 

13. 

Подкрепа и отбелязване на  

традиционни ромски  

празници 

Текущ 2022-

2023 г. 

Младежк

и център 

- Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 

„Младежки 

център 

Добрич – 

Вашето днес" 

на Община 

град Добрич, 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими 

групи“, 

финансиран 

от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021г. 

Видео послание, показващо 

добрият пример, подготвено от 

доброволци и специалисти,  

работещи с млади хора от 

ромски произход, във връзка с 

отбелязването на Банго Васил. 

 

Реализирани видео послания на 

доброволци от ромски произход, 

във връзка с отбелязването на  

Международния ден на ромите. 

 

Публикация, относно 2-ри 

август, определен като 

възпоменателен ден на Геноцида 

над ромите. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 



 

 

14. 

Пътуващ фестивал на 

настолните игри - по този 

начин ще се насърчи 

реалното общуване между 

младите хора и създаването 

нови приятелства. 

Тематичната насоченост на 

игрите ще цели обогатяване 

на познанията, развиване на 

концентрация и 

стратегическо мислене. 

Текущ 2022-

2023 г. 

Младежк

и център 

- Добрич 

По проект 

BGLD-1.003-

0001 

„Младежки 

център 

Добрич – 

Вашето днес" 

на Община 

град Добрич, 

програма 

„Местно 

развитие, 

намаляване на 

бедността и 

подобрено 

включване на 

уязвими 

групи“, 

финансиран 

от 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021г. 

Проведени фестивали на 

настолните игри 

40 

участници 

85  

участници 

  

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Формиране на паралелки в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с по-малък брой ученици от 

минималния норматив. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 28: 
 

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

във връзка с чл.68, ал.1, т.2, чл. 68, ал.2 и чл. 68, ал. 8 от Наредбата за финансиране на 

институциите  в системата на предучилищното и училищното образование: 

1. Разрешава, през учебната 2022/2023 година в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ да се 

формират следните паралелки с брой ученици, по-малък от минималния норматив: 

– една паралелка в 4. клас с 13 ученици;   

– една паралелка в 7. клас с 14 ученици. 

 2. Финансирането да се извършва в рамките на делегирания бюджет на училището 

по единни разходни стандарти. 

 

 

      ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                            (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на отчет за участието на представителя на Община град Добрич в Oбщото 

събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” 

АД, ЕИК: 124141302. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 29: 

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.17 от Наредба за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в 

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

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

съвместна дейност, приема за информация отчета за участието на д-р Емилия Баева – Зам.-

кмет „Хуманитарни дейности“ - упълномощен представител на Община град Добрич в 

Oбщото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - 

Добрич” АД, ЕИК: 124141302. 

 

2. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия. 

 

       

      ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 22; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                              (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на отчет за участието на представителя на Община град Добрич в Oбщото 

събрание на акционерите на „Добрички панаир” АД, ЕИК 834017612.  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 30: 

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.17 от Наредба за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в 

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

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

съвместна дейност, приема за информация отчета за участието на Росица Йорданова – Зам.-

кмет „ИРЕФ“ - упълномощен представител на Община град Добрич в Oбщото събрание на 

акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК: 834017612. 

 

2. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия. 

 

      ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                              (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на отчет за участието на представителя на Община град Добрич в Oбщото 

събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура” АД, ЕИК: 834023049.  

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 31: 

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.17 от 

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

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

участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска 

цел и сключването на договори за съвместна дейност, приема за информация 

отчета за участието на Росица Йорданова – Зам.-кмет „ИРЕФ“ - упълномощен 

представител на Община град Добрич в Oбщото събрание на акционерите на 

„Център за бизнес и култура” АД, ЕИК: 834023049. 

 

2. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия. 

   

      ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                                  (Велка Тонева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на “Столове” 

ЕООД град Добрич, ЕИК: 834025865 за определяне на кандидата, спечелил конкурса 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 32: 

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

самоуправление и местната администрация, чл.23 ал.1 Наредба за условията и реда за 

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

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

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност и т.16, т.17 

и т.19 от Приложение №1 към Наредбата – Ред и условия за провеждане на конкурсите за 

възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие 

одобрява, предложеното от Комисията класиране (Протокол на конкурсната комисия от 

05.07.2022 г. -  Приложение №1), а именно:  

1. Определя класирания на първо място кандидат Стоян Петров Стоянов, получил 

общ бал 9,925 точки, за спечелил конкурса за управител на “Столове” ЕООД град Добрич, 

ЕИК: 834025865. 

2. Общинският съвет упълномощава Кмета, в двуседмичен срок от влизане в сила 

на решението на Общинския съвет, да сключи с избрания кандидат Договор за възлагане 

на управлението на “Столове” ЕООД град Добрич, ЕИК: 834025865 – Образец 6 към 

Приложение №1 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост 

на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за 

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

сключването на договори за съвместна дейност. 

3. Възлага на управителя на “Столове” ЕООД - Стоян Петров Стоянов, да 

предприеме последващите съгласно Закона и подзаконовите нормативни актове действия, 

по вписване на новите обстоятелства по настоящето решение по партидата на дружеството 

в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 

   

      ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                              (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Утвърждаване на промени в общинската транспортна  схема. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 33: 

 

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 8, ал. 3 и ал. 4 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 и леки коли, и във връзка чл. 

43 от Договор за обществена услуга № ДР-35/01.06.2022 г. с „Градски транспорт Добрич“ 

ЕООД, Общински съвет Добрич:  

1. Утвърждава  промяна в общинската  транспортна схема на Община град Добрич, 

както следва: 

Автобусна линия № 304 (делник и празник) с маршрут – начална спирка 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" - ул. „Хан Тервел“ – ул. “Свещеник 

Павел Атанасов“/Старт АД/ - ул. „Хан Тервел“ - бул."Добричка епопея", бул."Трети март"- 

ул."Отец Паисий"- бул. "Добруджа"- ул. "Ген.Попов" - ул. "Хр.Ботев"- ул. "Б.Огнянов"- 

ул."Каменица", крайна спирка Строител бл.70  целодневна – от 5:10 до 23:20 часа/ делник/ 

; от 6:30 до 20:05 /празник/, с интервал на движение – делнични дни 25 минути   и 

празничните дни - 40 мин., със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина – 15 

км, общо време за движение – 55 мин., общо време за пътуване – 60 мин.  

Автобусна линия № 306 (делник и празник) с маршрут – начална спирка тролейбусно 

обръщало ’’Балик’’ – ул. „Агликина поляна” – ул. „Орфей” – ул. ’’Димитър Ковачев’’ – 

КАТ – ул. бул. "Добруджа" – ул. „Цар Петър“ – ул. „Васил Левски“ – бул. „Трети март“ "- 

ул. "Панайот Хитов"- бул. Добричка епопея" - ул. „Хан Тервел“ – ул. “Свещеник Павел 

Атанасов“ крайна спирка Старт АД, целогодишна, двупосочна, от 5:10 до 23:20 часа/ 

делник/ ; 6:35 до 19:45 /празник/ с интервал на движение – делнични дни 25 минути и 

празничните дни - 40 мин., със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина – 

14.5 км, общо време за движение – 55 мин., общо време за пътуване – 60 мин.  

2. Упълномощава Кмета на Община Добрич да сключи допълнително споразумение 

/анекс/ към Договор за обществена услуга с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, гр. 

Добрич, ЕИК 202966915 за  извършените промени  в „Приложение №10 - Действащи 

линии и маршрутни разписания“. 

 



 

 

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

действия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

       

      ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 22; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                                (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич за мандат 2023 – 2026г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 34: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 68а, ал. 4 от Закона за 

съдебната власт, Общински съвет град Добрич: 

 

1. Определя 20 (двадесет) кандидата за съдебни заседатели, съгласно Приложение № 1, 

представляващо неразделна част от решението, които предлага за избиране от общото 

събрание на Апелативен съд Варна за Окръжен съд – Добрич. 

 

2. Възлага на Председателя на Общински съвет град Добрич последващи съгласно 

закона действия.  
 

      

      ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                                 (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

Приложение № 1 

 

 

 

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ 

 

 

1. Атанас Петров Петров 

2. Атанаска Николова Маркова 

3. Ваня Колева Петрова 

4. Геновева Димитрова Друмева 

5. Димитър Василев Георгиев 

6. Дияна Стефанова Йончева 

7. Добромир Георгиев Димитров 

8. Елена Николова Колева 

9. Елена Николова Ицкова 

10. Златка Начева Алексиева 

11. Иванка Милкова Тодорова 

12. Илиана Горянова Ташева 

13. Катя Димитрова Петрова 

14. Катя Петрова Петрова 

15. Мария Христова Кирова 

16. Наталия Милева Стоянова 

17. Петя Кирова Славова 

18. Светлана Пенчева Пенева 

19. Юлия Петрова Иванова 

20. Янита Добромирова Добрева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Кандидатстване с проекти за изграждане на спортни площадки със специализирана 

спортна настилка на територията на Средно училище „Св. Климент Охридски“ и Средно 

училище „Любен Каравелов“, гр. Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 35: 

 

1. На основание чл. 21 ал.1. т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община град Добрич да 

кандидатства за финансиране пред Министерството на образованието и науката по 

Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и 

общинските училища за: 

1.1 изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в двора 

на Средно училище „Св. Климент Охридски“; 

1.2 изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в двора 

на Средно училище „Любен Каравелов“. 

 

2. В случай на одобрение на проектните предложения: 

2.1 Средно училище „Св. Климент Охридски“ да осигури средства от делегирания 

си бюджет в размер на 118 762,33 лв. с вкл. ДДС за съфинансиране на проекта; 

2.2 Средно училище „Любен Каравелов“ да осигури средства от делегирания си 

бюджет в размер на 13 395,04 лв. с вкл. ДДС за съфинансиране на проекта. 

 

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

       

      ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 22; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                                 (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 36/28 юли 2022 година  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 36 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юли 2022 година 

 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град 

Добрич за 2022 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 36: 

 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация: 

 

1. Приема да се прехвърлят средства в размер на 243 616 лева от параграф „Резерв 

за непредвидени и неотложни разходи“, в Програмата за капиталови разходи на Община 

град Добрич за 2022 г. за реализацията на следните обекти: 

- Реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна мрежа, кв. Рилци, гр. 

Добрич - I етап – 170 463 лева; 

- Упражняване на строителен и авторски надзор за обект - жилищен блок „Добрич“ 

– 3 720 лева; 

- Програмен продукт „Сиела“ – 2 304 лева; 

- Климатична система за сървърно помещение на Община град Добрич – 2 399 лева; 

- Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време 

на строителството за обект: „Основен ремонт и изграждане на достъпна среда за хора с 

увреждания на спортна зала „Добротица“ в град Добрич – 34 800 лева; 

- Техника за видеонаблюдение за изграждане и допълване на съществуващата 

система за видеонаблюдение – 29 930 лева. 

 

2. Приема актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град 

Добрич за 2022 г., съгласно Приложение №1.  

 

 

 



 

 

3. Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022 г., да се 

отрази в разходната част на бюджета на Община град Добрич по функции, дейности и 

параграфи. 
 

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Велка Тонева)   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

Приложение №1  

 

Програма за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г. 

 

№ ОБЕКТ                                                                              Годишна 

задача 

Актуализа-

ция юли 

  І. Собствени  бюджетни  средства 3 760 394 5 022 976 

1 
Изграждане на Клетка 2 на Регионално депо Стожер - авторски и 

строителен надзор (преходен) 30 721 30 721 

2 Училища 122 279 157 370 

2.1 ПМГ "Иван Вазов" 30 000 49 195 

2.1.1 Компютърна техника 27 000 30 577 

2.1.2 Телевизор 3 000 3 000 

2.1.3 Климатик 0 4 518 

2.1.4 Горелка 0 6 200 

2.1.5 Рекламни съоръжения 0 4 900 

2.2 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 35 000 35 000 

2.2.2 Изграждане на ограда - първи етап 35 000 35 000 

2.3 СУ "Димитър Талев" 15 001 16 617 

2.3.1 Компютърна техника 10 000 10 000 

2.3.2 Изследователски център по природни науки на открито "С поглед в 

бъдещето" 5 001 5 001 

2.3.3 Телескоп 0 1 616 

2.4 СУ "Любен Каравелов" 5 000 5 000 

2.4.1 Климатици 5 000 5 000 

2.5 СУ "Св. Климент Охридски" 37 278 37 278 

2.5.1 Компютърна техника 37 278 37 278 

2.6 ОУ "Христо Ботев" 0 2 350 

2.6.1 Климатик 0 2 350 

2.7 ОУ "Никола Й. Вапцаров" 0 4 210 

2.7.1 Видеонаблюдение 0 4 210 

2.8 ОУ "Хан Аспарух" 0 7 720 

2.8.1 Компютърна техника 0 1 600 

2.8.2 Беседка 0 6 120 

  Дирекция "Хуманитарни дейности"   410 467 460 267 

3.1 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 131 066 131 066 

3.1.1 Доставка на 3 бр. компютърни конфигурации за "Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания"  3 960 3 960 

3.1.2 
Доставка на 1 бр. компютърна  конфигурация за "Защитено жилище" 1 320 1 320 

3.1.3 Доставка на 1 бр. пътнически микробус за "Дневен център за деца с 

увреждания" 80 000 80 000 

3.1.4 Закупуване на 2 бр. прахосмукачки за мокро почистване на релефен 

гранитогрес за  "Комплекс за социални услуги" 9 960 9 960 



 

 

3.1.5 Доставка на 1 бр. ъглов диван с ракла за "Дневен център за деца с 

увреждания" 1 561 1 561 

3.1.6 Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност "Дневен 

център за деца с увреждания" 1 965 1 965 

3.1.7 Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност  

"Центрове за настаняване от семеен тип" ДБУ 1,2 и 3 4 740 4 740 

3.1.8 Доставка и монтаж на 1 бр. климатична система за "Асистенти за 

лична помощ" 2 000 2 000 

3.1.9 Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност "Център 

за обществена подкрепа 2" 1 580 1 580 

3.1.10 Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност 

"Защитено жилище" 1 200 1 200 

3.1.11 
Изграждане на видеонаблюдение в "Домашен социален патронаж" 3 000 3 000 

3.1.12 

Старо название - Доставка и монтаж на 1 бр. климатична система 

за КП "Димят" Ново название - Доставка и монтаж на 1 бр. 

отоплителен котел за КП "Димят" 3 000 3 000 

3.1.13 Закупуване на 1 бр. професионален хладилен шкаф за "Домашен 

социален патронаж" 6 000 6 000 

3.1.14 Механична общообменна вентилация в перално помещение на "Дом 

за стари хора" 10 780 10 780 

3.2 Функция "Здравеопазване" 279 401 329 201 

3.2.1 Основен ремонт на сградата на детска ясла №4 (преходен) 108 311 108 311 

3.2.2 Основен ремонт на сградата на детска ясла №5 (преходен) 78 141 76 381 

3.2.3 Основен ремонт на сградата на детска ясла №6 (преходен) 30 006 30 006 

3.2.4 
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по 

одобрени технически проекти за основен ремонт №4, 5 и 6 1 200 1 200 

3.2.5 Доставка на 4 бр. компютърни конфигурации 5 440 7 200 

3.2.6 Доставка и монтаж на домофонни системи в ДЯ №6 (преходен) 3 000 3 000 

3.2.7 
Монтаж на сградна газова инсталация за кухненски блок в ДЯ №6  1 252 1 252 

3.2.8 
Доставка и монтаж на 6 бр. климатични системи за детските ясли 11 900 11 900 

3.2.9 Доставка и монтаж на омекотителна станция за котелна инсталация на 

ДЯ №5 3 360 3 360 

3.2.10 Електрически табла за "Детска млечна кухня" 10 000 10 000 

3.2.11 

Доставка на 3 бр. полупрофесионални готварски печки с 5 газови 

котлона с чугунени горелки и електрическа фурна за ДЯ №4 - ул. 

"Вардар" №54, ДЯ №5 - ж.к. "Дружба" 1 и ДЯ №6 - ул. "Васил 

Петлешков" №46 (преходен) 5 940 5 940 

3.2.12 Доставка на 2 бр. кухненски аспиратора за ДЯ №6 (преходен) 2 892 2 892 

3.2.13 Доставка на 2 бр. стерилизатори за съдове за ДЯ №4 (преходен) 3 519 3 519 

3.2.14 Доставка и монтаж на 3 бр. дидактични шкафа за ДЯ №4 6 660 6 660 

3.2.15 Доставка и монтаж на сенник за ДЯ №6 2 000 2 000 

3.2.16 Изграждане на видеонаблюдение в ДЯ №6 3 000 3 000 

3.2.17 Доставка и монтаж на 1 бр. климатична система за "Общински съвет 

по наркотичните вещества"  2 000 2 000 



 

 

3.2.18 
Документален скенер за "Общински съвет по наркотични вещества" 780 780 

3.2.19 Автомобил за нуждите на Детска млечна кухня 0 49 800 

4 Детски градини 10 743 542 374 

4.1 Детски съоръжения - ДГ №8 (финансиране от ПУДООС) 1 989 1 989 

4.2 Електрическа пекарна - ДГ №12 2 254 2 254 

4.3 Климатик - ДГ№27 4 000 4 000 

4.4 Хладилен шкаф - ДГ №27 2 500 3 516 

4.5 Изграждане на ограда ДГ №17 0 61 000 

4.6 Изграждане на ограда ДГ №23 0 46 200 

4.7 Изграждане на ограда ДГ №25 0 55 300 

4.8 Изграждане на ограда ДГ №27 0 91 000 

4.9 Комбинирани детски съоръжения - ДГ №23 0 5 376 

4.10 Предпазна ограда пред кухненски блок - ДГ №8 0 1 300 

4.11 Комбинирано детско съоръжение - ДГ №25 0 3 346 

4.12 Комбинирано детско съоръжение - ДГ №32 0 1 430 

4.13 Изграждане на нова сграда за Детска градина №10 „Слънчице“ 0 223 663 

4.14 
Изработване на инв. проект във фаза „Технически проект“ за 

изграждане на нова сграда за ДГ №12 „Щурче“ 0 42 000 

5 Регионален исторически музей - Добрич 5 000 5 000 

5.1 Закупуване на автомобил  5 000 5 000 

6 Регионална библиотека "Дора Габе" 14 400 14 400 

6.1 Компютърна техника 6 000 5 157 

6.2 Закупуване на телевизор за презентации 2 200 2 200 

6.3 Система за видеонаблюдение 1 200 1 200 

6.4 Изработка на нов уеб сайт 5 000 5 000 

6.5 Независимо енергийно захранване - UPS 0 843 

7 ОП "Комуналстрой" 137 384 318 776 

7.1 Хидравличен полирграйфер с ротация за стрелкови кран 19 000 19 000 

7.2 Машина за запълване на фуги (преходен) 7 600 7 600 

7.3 Товарен автомобил ОП "Комуналстрой" (преходен) 49 800 49 800 

7.4 
Контейнери за сметоизвозване за ОП "Комуналстрой" (преходен) 31 176 31 176 

7.5 Едносекционно гребло за ОП "Комуналстрой" (преходен) 27 408 27 408 

7.6 Програмни продукти за GPS система за мониторинг на автопарка и 

Скадова програма  2 400 2 400 

7.7 Мини челен товарач с прикачен инвентар (вили, кофи, снегоринно 

гребло и четка) 0 157 992 

7.8 Хидравличен чук с присъединителна плоча за багер 0 21 000 

7.9 Видеонаблюдение на "Площадка за разделно събиране на отпадъци от 

домакинствата" 0 2 400 

8 ОП "Устойчиви дейности и проекти" 117 800 117 800 

8.1 Старо название - Косачки - 2 броя. Ново название - Тракторна 

косачка и косачка за неравни терени 30 000 34 300 

8.2 Дробилка за клони 46 000 35 950 



 

 

8.3 Пънорез 21 500 28 600 

8.4 Старо название - Моторни коси - 6 броя. Ново название - Моторни 

коси - 8 броя. 7 400 14 150 

8.5 Машина за унищожаване на плевели 4 700 0 

8.6 Цистерна за камион 3 600 0 

8.7 Моторни метли - от 3 броя, стават 4 броя 4 600 4 800 

9 ОП "Център за защита на природата и животните" 255 268 255 268 

9.1 
Изграждане на ограда за сектор тревопасни ОП "Център за защита на 

природата и животните" (преходен) 52 168 52 168 

9.2 Основен ремонт на покрив на Подслон 2 в Зооцентър 25 000 25 000 

9.3 Основен ремонт на покрив  и подови настилки на боксове за кучета на 

територията на ОПБЖ 100 000 100 000 

9.4 
Основен ремонт и благоустрояване на алеи и парково обзавеждане  64 000 64 000 

9.5 Климатик 2 500 2 500 

9.6 Електропастир  2 000 2 000 

9.7 Подмяна на помпа за голямо езеро 3 000 3 000 

9.8 Моторна косачка с дълго рамо 1 600 1 600 

9.9 Автоматизация на съществуващ портал 2 000 2 000 

9.10 Газов котел за отопление 3 000 3 000 

10 ОП "Обреден дом"  58 400 258 400 

10.1 Разширение на Гробищен парк  - закупуване на земя 50 000 50 000 

10.2 Изграждане на ограда - Гробищен парк (преходен) 8 400 8 400 

10.3 Изграждане на ограда - Гробищен парк  0 100 000 

10.4 Изграждане на алеи - Гробищен парк  0 100 000 

11 Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 13 314 15 662 

11.1 Компютърна техника 8 814 8 814 

11.2 Климатици 3 000 5 348 

11.3 Заседателна маса 1 500 1 500 

12 Компютърна техника за районни полицейски инспектори 9 000 9 000 

13 Документален скенер за "Военен отдел" 780 780 

14 

Основен ремонт на ул. "Генерал-майор Стефан Попов" и на следните 

участъци на улична мрежа: ул. "Калиакра" – Нова бирена фабрика, 

бул. "25-ти септември" – "Ветеринарен техникум", бул. "25-ти 

септември" – "Битова техника" и ул. "Никола Петков" – бул. "Русия" 

(ПМС №24/2021 г.) (преходен) 1 011 106 1 011 106 

15 
Изграждане на детска площадка достъпна за лица с увреждания в  

Градски парк "Свети Георги" (преходен) 2 081 3 085 

16 Авариен основен ремонт на канализационна мрежа по ул. "Кап. 

Димитър Списаревски" (преходен) 24 600 24 600 

17 Реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна мрежа, 

кв. Рилци, гр. Добрич - I етап (ПМС 376 от 05.11.2021 г.) (преходен) 873 600 1 047 763 



 

 

18 
Старо название  - Основен ремонт на канализация, по ул. "Път I - 

Гаази Баба" (преходен) Ново название - Инженеринг – аварийно 

изместване на битова канализация в Градски парк „Свети Георги“ 

УПИ IX кв. 1  от местност „Пратера“ до ПИ 72624.621.215 гр. Добрич 7 500 7 500 

19 
Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на улица, 

находяща се в ПИ с ид. 72624.602.902 и ПИ с ид. 72624.602.913 в кв. 

Рилци (преходен) 4 800 4 800 

20 Изготвяне на инвестиционен проект за ново улично кръстовище при 

пресичането на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Панайот Хитов" (преходен) 1 200 1 200 

21 Упражняване на строителен и авторски надзор за обект - жилищен 

блок "Добрич" (преходен) 16 551 20 271 

22 Катафалка за ОП "Обреден дом" (ПМС 326 от 12.10.2021 г.) 

(преходен) 85 000 85 000 

23 Товарен автомобил за "Домашен социален патронаж" (ПМС 326 от 

12.10.2021 г.) (преходен) 63 000 64 000 

24 
Специализиран автомобил за лица с увреждания за "КСУ - Палитра" 

(ПМС 326 от 12.10.2021 г.) (преходен) 78 000 82 000 

25 Автомобил за нуждите на "Социални грижи" (ПМС 326 от 12.10.2021 

г.) (преходен) 60 000 69 000 

26 
Двойностенен инкубатор и реанимационна маса, комбинирани в един 

апарат за отделението по Неонатология при "МБАЛ-Добрич" АД 

(ПМС 326 от 12.10.2021 г.) 50 000 50 000 

27 
Основен ремонт на покрива на административна сграда ул. 

"България" 12 и монтаж на фотоволтаична система до 75 kw 140 000 140 000 

28 
Старо название - Рекламно информационни елементи (афишарки) - 

10 броя. Ново название - Рекламно информационни елементи 

(афишарки) 35 000 35 000 

29 

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на цифрова 

учрежденска, автоматична телефонна централа за нуждите на Община 

град Добрич 30 000 30 000 

30 Доставка на един нов автомобил за нуждите на Община град Добрич 
45 000 45 000 

31 

Доставка и монтаж на колонна климатична система за Голяма 

заседателна зала за провеждане на сесии на Общински съвет град 

Добрич 15 000 15 000 

32 Сървър за за нуждите на общинска администрация  12 000 12 000 

33 Документни скенери за ЦУИ - 2 бр 3 120 3 120 

34 Цветна МФУ копирна машина за Копирен център 4 000 4 000 

35 МФУ устройство монохромно за МДТ - 1 бр 4 680 4 680 

36 Рутери за уеб услуги  3 600 3 600 

37 Компютърна техника по "Грантово споразумение с Energy City" 5 000 5 000 

38 Програмен продукт "Сиела" 0 2 304 

39 
Климатична система за сървърно помещение на Община град Добрич 0 2 399 



 

 

40 

Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски 

надзор по време на строителството за обект: „Основен ремонт и 

изграждане на достъпна среда за хора с увреждания на спортна зала 

„Добротица“ в град Добрич 0 34 800 

41 Техника за видеонаблюдение за изграждане и допълване на 

съществуващата система за видеонаблюдение 0 29 930 

  II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2022 г. 935 400 299 208 

1 Реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна мрежа, 

кв. Рилци, гр. Добрич - I етап 302 908 299 208 

2 ОП "Комуналстрой" 178 992 0 

2.1 Мини челен товарач с прикачен инвентар (вили, кофи, снегоринно 

гребло и четка) 157 992 0 

2.2 Хидравличен чук с присъединителна плоча за багер 21 000 0 

3 ОП "Обреден дом"  200 000 0 

3.2 Изграждане на ограда - Гробищен парк  100 000 0 

3.3 Изграждане на алеи - Гробищен парк  100 000 0 

4 Детски градини 253 500 0 

4.1 Изграждане на ограда ДГ №17 61 000 0 

4.2 Изграждане на ограда ДГ №23 46 200 0 

4.3 Изграждане на ограда ДГ №25 55 300 0 

4.4 Изграждане на ограда ДГ №27 91 000 0 

  III. Проекти 6 286 579 6 315 079 

1 Развитие на интегрирана система на градския транспорт на 

Добрич, договор № BG16RFOP001-1.011-0007 (преходен)  2 318 993 2 318 993 

2 
Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства, рег. 

№BG16RFOP001-1.011-0008 (преходен)  163 280 163 280 

3 Обновяване на културна инфраструктура - зала „Добрич” договор № 

BG16RFOP001-1.011-0009 (преходен)  1 765 894 1 765 894 

4 
Обновяване на културна инфраструктура - огледална зала „Нели 

Божкова” договор № BG16RFOP001-1.011-0010 1 610 669 1 610 669 

5 Младежки център Добрич – Вашето днес (преходен) 379 793 379 793 

6 Областен информационен център – Добрич 2022-2023 договор 

№BG05SFOP001-4.007-0004-C01 5 000 5 000 

7 Проект "Патронажна грижа+" 40 000 40 000 

8 
Къща многофункционална за деца със СОП (специални образователни 

потребности) за ДГ №25 - Проект "Подкрепа за приобщаващо 

образование" 2 950 2 950 

9 
Овощарски трактор за Професионална гимназия по аграрно 

стопанство по Проект "Подкрепа за дуална система обучение" 0 24 000 

10 
Програма Еразъм +,  фотоапарат и камера за СУ "Димитър Талев" 0 4 500 

  IV. Дългосрочен дълг 9 987 347 9 987 347 

1 Основен ремонт на ул. Захари Стоянов   (преходен) 405 029 405 029 

2 Основен ремонт на ул. Ген. Колев  (преходен) 202 369 202 369 

3 Основен ремонт на ул. Каменица   (преходен) 476 455 523 339 

4 Основен ремонт на ул. Бойчо Огнянов   (преходен) 318 494 350 858 

5 Основен ремонт на ул. Хан Крум 140 000 140 000 



 

 

6 Основен ремонт на ул. Цар Шишман 80 000 80 000 

7 Основен ремонт на ул. Тимок 75 000 75 000 

8 Основен ремонт на ул. Екзарх Антим I 80 000 80 000 

9 Основен ремонт на пл. Цар Борис III 60 000 60 000 

10 Основен ремонт на ул. Руен 45 000 45 000 

11 Основен ремонт на ул. Райко Даскалов 80 000 80 000 

12 Основен ремонт на ул. Радецки 40 000 40 000 

13 Основен ремонт на ул. Люлин  70 000 70 000 

14 Основен ремонт на ул. Младост 75 000 75 000 

15 Основен ремонт на ул. Брацигово 100 000 100 000 

16 Основен ремонт на ул. Капитан Андреев 90 000 90 000 

17 Основен ремонт на ул. Майор Г. Векилски 70 000 70 000 

18 Основен ремонт на ул. Райко Цончев 95 000 95 000 

19 Основен ремонт на ул. Ален Мак 70 000 70 000 

20 Основен ремонт на ул. Бачо Киро 265 000 265 000 

21 Основен ремонт на ул. Янтра 27 000 27 000 

22 Основен ремонт на ул. П. Р. Славейков 120 000 120 000 

23 Основен ремонт на ул. Ерма 60 000 60 000 

24 Основен ремонт на ул. Суха река 370 000 370 000 

25 Основен ремонт на ул. Росица 550 000 550 000 

26 Основен ремонт на ул. Вардар 600 000 600 000 

27 Основен ремонт на ул. Гривица 80 000 80 000 

28 Основен ремонт на ул. Ясна поляна 370 000 370 000 

29 Основен ремонт на ул. Теменуга 65 000 65 000 

30  Основен ремонт на ул. Тополите 100 000 100 000 

31 Основен ремонт на ул. Орфей 400 000 400 000 

32 Основен ремонт на ул. Горски извор 85 000 85 000 

33 Основен ремонт на ул. Надежда 110 000 110 000 

34 Основен ремонт на ул. Емона 270 000 270 000 

35 Основен ремонт на ул. Ружа 100 000 100 000 

36 Основен ремонт на ул. Цар Освободител 400 000 400 000 

37 Основен ремонт на ул. Първомайска 95 000 95 000 

38 Основен ремонт на ул. Тунджа 125 000 125 000 

39 Основен ремонт на ул. Арда 120 000 120 000 

40 Основен ремонт на ул. Ивайло 75 000 75 000 

41 Основен ремонт на ул. Войнишка 580 000 530 752 

42 Основен ремонт на ул. Железничарска 95 000 95 000 

43 Основен ремонт на ул. Любимец 25 000 25 000 

44 Основен ремонт на ул. Драва 70 000 70 000 

45 Основен ремонт на ул. Силистра 160 000 160 000 

46 Основен ремонт на ул. Крайовски договор 140 000 140 000 

47 Основен ремонт на ул. Пробуда 25 000 25 000 

48 Основен ремонт на ул. Хан Тервел 287 000 287 000 

49 Основен ремонт на ул. Армейска  300 000 270 000 



 

 

50 Основен ремонт на ул. Катюша  75 000 75 000 

51 Основен ремонт на ул. Велико Търново 200 000 200 000 

52 Основен ремонт на ул. Оборище 141 000 141 000 

53 Основен ремонт на ул. Ген. Столетов 200 000 200 000 

54 Основен ремонт на ул. Вежен 75 000 75 000 

55 Основен ремонт на ул. Загоре 200 000 200 000 

56 Основен ремонт на ул. Димитър Списаревски 65 000 65 000 

57 Основен ремонт на ул. Кубрат 75 000 75 000 

58 Основен ремонт на ул. Бузлуджа 75 000 75 000 

59 Основен ремонт на ул. Ген. К. Манзей 80 000 80 000 

60 Основен ремонт на ул. Ал. Кръстев 80 000 80 000 

61 Основен ремонт на ул. Трети път 80 000 80 000 

  ОБЩО: 20 969 720 21 624 610 

 


