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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис-извлечение!  

ОСЗ 45/28 февруари 2023 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разплащане на средства от дългосрочен дълг за реализацията на инвестиционен проект 

„Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град 

Добрич“ за премиране на участниците в открит конкурс за проект с предмет: 

„ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ за развитие, благоустройство и дизайн на 

ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ДОБРИЧ и разработване на ИДЕЕН 

ПРОЕКТ за бул. „25-ти Септември“, пл. „Възраждане“ и пл. „Свобода“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 1: 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от с. чл. от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация: 

 

1. Дава съгласие Кметът на Община град Добрич да разходва средства от 

дългосрочен дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с 

обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“, за изплащане 

паричните награди на участниците, класирани на първо, второ, трето място и две 

поощрителни награди в открит конкурс за проект с предмет: „ЦЯЛОСТНА 

КОНЦЕПЦИЯ за развитие, благоустройство и дизайн на ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА 

ЧАСТ НА ГРАД ДОБРИЧ и разработване на ИДЕЕН ПРОЕКТ за бул. „25-ти 

Септември“, пл. „Възраждане“ и пл. „Свобода“, а именно: 

- Първо място – конкурсен проект с присъден индивидуален №423 – 

Обединение „Плейсмейк – Дизайн Груп Студио“ получава парична награда в размер на 

50 000 лева; 

- Второ място – конкурсен проект с присъден индивидуален №498 – 

Консорциум „ЕНИКАЛЪРПОНИНССН“ получава парична награда в размер на 40 000 

лева;  

- Трето място – конкурсен проект с присъден индивидуален №768 – 

„Проектантско бюро Албена“ ООД получава парична награда в размер на 30 000 лева; 

- Поощрителна награда в размер на 5 000 лева за конкурсен проект с присъден 

индивидуален №385 – Zabriskie – Сърбия. 

- Поощрителна награда в размер на 5 000 лева за конкурсен проект с присъден 

индивидуален №789 – „Захе“ ЕООД – Владимир Георгиев Георгиев, общо в размер на 

130 000 /сто и тридесет хиляди лева/ лв. 



2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващи, съгласно 

приложимата правна уредба, действия по изпълнение на Решението.  

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 27; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

 

 

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 45/28 февруари 2023 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град 

Добрич за 2023 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 2: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация: 

1. Приема актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град 

Добрич за 2023 г., съгласно Приложение №1.  

2. Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2023 г., да се 

отрази в разходната част на бюджета на Община град Добрич по функции, дейности и 

параграфи. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 33; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

 

 

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 2023 г. 
 

№ ОБЕКТ                                                                              
Годишна 

задача 

Актуализа-

ция 

февруари 

  І. Собствени  бюджетни  средства 5 661 042 6 533 003 

1 
Изграждане на Клетка 2 на Регионално депо Стожер - авторски надзор 

(преходен) 8 281 8 281 

2 Битова канализация в кв. „Рилци“ - етапи II, III, IV (Решение №711 от 

30.09.2022 г. на Министерски съвет) 5 435 790 5 435 790 

3 Изграждане на Клетка 2 на Регионално депо Стожер - СМР 
0 725 930 

3 Дирекция „Хуманитарни дейности”   187 411 187 411 

3.1 
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 52 761 52 761 

3.1.1 Доставка и монтаж на болнична повиквателна система за „Дом за 

стари хора” (преходен) 2 475 2 475 

3.1.2 Доставка на 1 бр. ъглов диван с ракла за „Дневен център за деца с 

увреждания” (преходен) 2 000 2 000 

3.1.3 Компютърна техника 5 700 5 700 

3.1.4 Климатични системи за социалните услуги - 19 бр. 38 000 38 000 

3.1.5 Доставка на помпа за отоплителна инсталация за КСУД „Дъга” - 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3 4 586 4 586 

3.2 Функция „Здравеопазване” 134 650 134 650 

3.2.1 Доставка на 1 бр. автомобил за „Детска млечна кухня“ 52 000 52 000 

3.2.2 Компютърна техника 35 150 35 150 

3.2.3 
Климатични системи за детски ясли №4, 5 и 6 - от 19 бр. стават 18 бр. 32 700 29 700 

3.2.4 Доставка на 3 бр. дидактични шкафове за ДЯ №4 и 1 бр. офис шкаф за 

ДЯ №5 7 800 7 800 

3.2.5 
Доставка на 1 бр. стерилизатор за съдове за ДЯ  №4 и 4 бр. 

хладилници с фризери за ДЯ  №4 и 6 7 000 7 000 

3.2.6 
Климатична система за „Общински съвет по наркотични вещества“ 0 3 000 

4 Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 24 560 24 560 

4.1 Компютърна техника 13 500 13 500 

4.2 Принтери 1 560 1 560 

4.3 Система за видеонаблюдение за синя стая 9 500 9 500 

5 Компютърна техника по „Грантово споразумение с Energy City” 

(преходен) 5 000 5 000 

6 Регионален исторически музей - Добрич 0 19 897 

6.1 
Сигнално охранителна система на Дом-паметник „Йордан Йовков” 0 2 616 



6.2 
Система за пожароизвестяване в административна сграда на РИМ-

Добрич, ателие „Реставрация” 0 7 461 

6.3 Система за пожароизвестяване в музей "„Градски парк” 0 2 783 

6.4 
Система за пожароизвестяване в къща-музей „Йордан Йовков“ 0 1 387 

6.5 Система за пожароизвестяване в „Етнографска къща“ 0 3 006 

6.6 
Система за пожароизвестяване в мемориален комплекс „Военно 

гробище-музей”   2 644 

7 Училища 0 120 000 

7.1 Професионална гимназия по аграрно стопанство 0 120 000 

7.1.1 Трактор 0 120 000 

8 Детски градини 0 6 134 

8.1 
Циркулационни помпи за отоплителна инсталация - ДГ №10 0 4 664 

8.2 
Уред за развиване на основни физически движения - ДГ №25 0 1 470 

  II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2023 г. 1 273 885 1 598 185 

1 
Реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна мрежа, 

кв. Рилци, гр. Добрич - I етап (преходен) 100 000 100 000 

2 Упражняване на строителен и авторски надзор за обект - жилищен 

блок „Добрич” (преходен) 20 271 20 271 

3 ОП "Комуналстрой" 190 068 190 068 

3.1 Мини челен товарач с прикачен инвентар (вили, кофи, снегоринно 

гребло и четка) (преходен) 146 400 146 400 

3.2 Хидравличен чук с присъединителна плоча за багер (преходен) 18 948 18 948 

3.3 
Хидравличен полирграйфер с ротация за стрелкови кран (преходен) 17 160 17 160 

3.4 Машина за запълване на фуги (преходен) 7 560 7 560 

4 ОП „Устойчиви дейности и проекти” 67 280 67 280 

4.1 Тракторна косачка и косачка за неравни терени (преходен) 33 330 33 330 

4.2 Моторни коси - 8 броя (преходен) 14 150 14 150 

4.3 Моторни метли - 4 броя (преходен) 4 800 4 800 

4.4 Товарен автомобил (преходен) 15 000 15 000 

5 ОП „Център за защита на природата и животните” 230 640 230 640 

5.1 
Основен ремонт на покрив на Подслон 2 в Зооцентър (преходен) 58 825 58 825 

5.2 
Oсновен ремонт на боксове за кучета на територията на ОПБЖ 145 215 145 215 

5.3 Пикап (преходен) 25 000 25 000 

5.4 Моторна косачка с дълго рамо (преходен) 1 600 1 600 



6 

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” 

(преходен) 61 537 61 537 

7 Основен ремонт на ул. Екзарх Антим I (преходен) 143 000 143 000 

8 Изграждане на детска площадка достъпна за лица с увреждания в  

Градски парк „Свети Георги” (преходен) 30 000 30 000 

9 Изграждане на детска площадка по ул. „Хан Аспарух“ между бл. 20 и 

22 (преходен) 30 000 30 000 

10 Изграждане на детска площадка в ЖК „Добротица” до бл. 34 

(преходен) 32 000 32 000 

11 Изграждане на детска площадка в кв. „Рилци“ (южната част на парка) 

(преходен) 35 000 35 000 

12 
Изграждане на детска площадка за обучение по безопасност на 

движение по пътищата в ДГ №25 (преходен) 60 238 60 238 

13 
Сървър за за нуждите на общинска администрация (преходен) 12 000 12 000 

14 Документни скенери за ЦУИ - 2 бр. (преходен) 3 120 3 120 

15 
Цветна МФУ копирна машина за Копирен център (преходен) 4 000 4 000 

16 МФУ устройство монохромно за МДТ - 1 бр. (преходен) 4 680 4 680 

17 Рутери за уеб услуги (преходен) 3 600 3 600 

18 Изграждане на ограда - Гробищен парк (преходен) 46 361 46 361 

19 Разширение на Гробищен парк - закупуване на земя 40 000 40 000 

20 Програмни продукти „Сиела” и „Симантек”  7 818 7 818 

21 
Изработка на интернет сайт и интернет портал за сигнали на граждани  12 072 12 072 

22 Газови котли за СК „Добротица” - 3 броя 25 000 25 000 

23 Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на „Дом за 

стари хора” 31 200 31 200 

24 Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на водопровод 

и улична настилка по ул. „Хан Тервел” 10 000 10 000 

25 
Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на водопровод 

и улична настилка по ул. „Св. Св. Кирил и Методий” - Промишлена 

зона Запад 6 000 6 000 

26 Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и 

рехабилитация на ул. „Вардар” 10 000 10 000 

27 Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и 

рехабилитация на ул. „Росица” 10 000 10 000 

28 
Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и 

рехабилитация на ул. „Велико Търново” 10 000 10 000 

29 
Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и 

рехабилитация на ул. „Р. Тимок” 8 000 8 000 



30 Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на паркинг по ул. 

„Дунав”, пред блок №16 9 000 9 000 

31 Изготвяне на инвестиционен проект за благоустрояване на 

междублоково пространство по ул. „Емона”, пред блок №3 10 000 10 000 

32 
Изготвяне на инвестиционен проект за благоустрояване на 

междублоково пространство и играждане на буферен паркинг в ЖК 

„Дружба”, пред блокове №20 и 22 11 000 11 000 

33 
Изготвяне на инвестиционен проект за „Реконструкция на вътрешно - 

разпределителна водопроводна мрежа, кв. Рилци, гр. Добрич - етап II, 

III, IV и V” 0 4 800 

34 Пилони за знамена за кръговите кръстовища по околовръстен път на 

град Добрич 0 33 048 

35 Основен ремонт на ул. Трети път 0 286 452 

  III. Проекти 8 239 393 8 239 393 

1 Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич 

(преходен)  2 504 483 2 504 483 

2 
Обновяване на културна инфраструктура - зала „Добрич” (преходен)  2 582 845 2 582 845 

3 Младежки център Добрич – Вашето днес (преходен) 143 188 143 188 

4 
Областен информационен център – Добрич 2022-2023 (преходен) 3 500 3 500 

5 
Възобновяема енергия и енергийна ефективност в Община Добрич 1 719 888 1 719 888 

6 Интегриране на мерки и дейности за адаптиране към климатичните 

промени 159 363 159 363 

7 
Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните 

вредни емисии от сградата на Народно читалище „Йордан Йовков - 

1870 година”  1 126 126 1 126 126 

  ОБЩО: 15 174 320 16 370 581 

 



   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис-извлечение!  

ОСЗ 45/28 февруари 2023 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната 

дейност на територията на Община град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 3: 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 12 от Закона за 

устройство на територията и чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 6, ал. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет гр. Добрич, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, приема на второ четене Наредба за 

гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община град 

Добрич, съгласно Приложение №1 към настоящата докладна записка. 

Възлага на Кмета на Община град Добрич да издаде заповед с която да определи 

длъжностни лица, които да изпълняват възложените им контролни функции, както и да 

утвърди образци на документи във връзка с прилагане на наредбата. 

    

 

     ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:      (п) 

  (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                                 (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА 

ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

РАЗДЕЛ  I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Чл. 1. Тази Наредба  се приема на основание чл. 62 ал. 12 от Закона за устройство на 

територията и урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията 

и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и 

урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община град 

Добрич. С наредбата се определят и изискванията към търговците, извършващи 

погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на 

гробищните паркове на територията на Община град Добрич. 

  

  

Чл. 2. (1) Гробищните паркове са публична общинска собственост по силата на чл. 3, 

ал. 2, т. 2 от ЗОС. 

(2) На територията на Община Добрич действат следните общински 

гробищни паркове: 

1. Гробищен парк град Добрич 

2. Гробище кв. Рилци  

   

Чл. 3. Гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2, както и намиращите се в тях сгради и 

съоръжения, общинска собственост, се управляват и поддържат от Общинското 

предприятие „Обреден дом“, съгласно утвърден от Общински съвет на град Добрич 

правилник. 

  

Чл. 4. (1) Култовите сгради в гробищните паркове се управляват и стопанисват от 

съответните религиозни общности. 

 (2) Строителни и ремонтни работи в парцелите и по сградите по предходната 

алинея се съгласуват предварително с директора на ОП „Обреден дом“ и се извършват 

при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тези 

дейности. 

   

Чл. 5. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащи гробищни 

паркове на територията на Община гр. Добрич става с решение на Общински съвет. 

  

Чл. 6. (1) Гробищните паркове се устройват в съответствие с одобрения общ 

устройствен план на Община град Добрич и подробни устройствени планове за 

парковете. 

(2) Подробните устройствени планове за парковете се приемат с решение на 

Общински съвет. 

(3) Определят се главните и второстепенни алеи на гробищния парк, гробните 

парцели и местата на урновите стени. В обособените парцели се оформят алеи, в които 

редовете се броят от изток на запад, а гробните места - от север на юг.  
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(4) Урнови стени, както и урнови гробове, могат да се създават в гробищни 

паркове на територията на общината, съобразно с утвърдените проекти по ал. 1 при 

наличие на подходящи терени, предназначени за тази цел. 

  

Раздел II 

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ 

  

Чл. 7.  Погребването на покойници се извършва в отделни гробни места, урнови 

гробове, урнови стени. 

(1) Отделните гробни места са обособени части от гробищния парк съгласно 

изискванията на Наредба №2 от 21.04.2011 г. на Министъра на здравеопазването за 

здравните изисквания към гробищни паркове (гробища), погребването и пренасянето на 

покойници, предназначени за полагане на ковчег на покойник, включително два 

ковчега при фамилни гробни места, които се разполаган един до друг, или в подземни 

стоманобетонни или полимерни камери един над друг.  

(2) Стоманобетонни и полимерни камери са специално изградени съоръжения 

за едно или две погребвания, с възможност за поставяне на разделителна плоча, 

осигуряваща хоризонтално разделяне на камерата.  

(3) Урновите гробове са обособени части от гробищния парк с размери, 

съгласно изискванията на Наредба №2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към 

гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, 

предназначени за полагане на една или повече урни с пепел от кремирани покойници.  

(4) Урновите ниши са обособени части от специално изградени в гробищния 

парк стени, с определени размери, за полагане на урни. 

    (5)Урна може да се положи както в урнова ниша, така и в урнов или в 

обикновен гроб. 

                (6)Допуска се възможност, за изнасяне на урна извън гробищните паркове, по 

желание на близките на покойника. 

 (7) При преместване на тленни останки от друго населено място в 

гробищните паркове на град Добрич е необходимо наследниците да предоставят акт за 

смърт на лицето и удостоверение, издадено от Общината, където е било първоначално 

погребано.  

  (8) Предоставянето на гробни места без възникнало обективно обстоятелство 

за това, не се разрешава. 

 

Чл. 8. (1) С полагане на покойник в ново гробно място, на урна в урново гробно място 

или в урнова ниша, за наследниците по закон се поражда право на гробоползване. 

(2)  Правото на гробоползване при полагане на покойник в ново гробно място 

се погасява след изтичане на минималния санитарно необходим срок (осем години от 

датата на погребението), при положение, че преди това то не е било продължено. 

(3) Правото на гробоползване по ал. 2 е безплатно. 

(4) С полагане на урна в ново гробно място и заплащане на съответната такса 

по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), се поражда право на гробоползване за 

наследниците на покойника. 

  

Чл. 9. (1) Правото на гробоползване е срочно или безсрочно. 

(2) Срочното право на гробоползване, след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, се 

придобива за срок от 15 години, след заплащане на такса, регламентираната в ЗМДТ и 
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определена в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на 

услуги, предоставяни от Община Добрич. Правото може да се продължава при условие, 

че периодично, преди изтичането на предшестващия срок, правоимащите лица са 

заплатили съответната такса. 

(3) Директорът на ОП „Обреден дом“ разрешава възмездното продължаване на 

правото на гробоползване и след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, ако се увери, че 

просрочване на плащането се дължи на уважителни причини и гробното място е 

поддържано и благоустроено с траен надгробен знак. 

(4) Безсрочното право на гробоползване може да се придобие от правоимащи 

лица с редовно поддържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни знаци, 

след заплащане на такса определена в Наредбата за определяне и администриране на 

местни такси и цени на услуги предоставяни от Община Добрич. 

  

Чл. 10. (1) Почистването и поддържането на гробните места и прилежащи им части е 

задължение на правоимащите, което те изпълняват лично или чрез трети лица.  

(2) Гробните места, в които са извършени служебни погребения, се почистват и 

поддържат от ОП „Обреден дом“. 

 

  

Чл. 11. (1) Полагането на друг покойник в съществуващо гробно място не се разрешава 

преди изтичането на минималния санитарно необходим срок от предишното 

погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагането. 

  

Чл. 12. (1) Правото на ползване на гробно място, на урнов гроб, стоманобетонна камера 

и фамилно гробно място обхваща: 

1. Извършване на последващи погребения в него (нея) по реда и при 

условията на тази Наредба. 

2. Поставяне на трайни надгробни знаци. 

3. Засаждане на цветя. 

4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди. 

   

Чл. 13. (1) При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване по 

чл. 9 може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани 

в същото гробно място лица.  

   

Чл. 14. При условие, че правото на гробоползване е продължено, чрез заплащането на 

такса, съгласно чл. 9 в същото гробно място могат да бъдат погребани: 

1. съпруг и низходящи на погребания, както и съпрузите на децата му 

2. баща, майка и роднини по съребрена линия до втора степен, техни съпрузи 

и низходящи – със съгласие на преживелия съпруг, а ако такъв липсва – със съгласието 

наследниците по низходяща линия на погребания. 

3. Съгласие по т. 2 не се изисква при полагане на урна с праха на починали 

родители, братя и сестри на погребания. 

4. Когато погребаният не е оставил низходящи наследници и съпруг в същото 

гробно място могат да бъдат погребани и неговите родители, а с тяхно съгласие - 

роднини по съребрена линия до втора степен (братя и сестри) и техните низходящи до 

първа степен. 

5. Когато погребаният не е оставил низходящи наследници, съпруг и 

родители, в същото гробно място могат да бъдат погребани негови братя и сестри, а с 

тяхно съгласие и низходящите им до първа степен. 
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Чл. 15.  (1)  Правото на гробоползване на гробните места, за които същото не е 

продължено по реда на чл. 9, се прекратява след изтичане на една година от последното 

плащане на таксата за гробоползване, респ. от изтичане на санитарния срок за ново 

гробно място по чл. 8, и същите остават на разположение на ОП „Обреден дом“. 

Директора на ОП Обреден дом предоставя съответното гробно място за друго 

погребение при хипотеза на изтекъл санитарен срок. 

 (2) Останките от погребаните, за които е приложена ал. 1 се съхраняват в 

специално изградена костница на територията на гробищният парк под конкретен 

идентификационен номер.  

  

Чл. 16. (1) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска. 

 (2) Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между 

правоимащите лица. То се извършва с писмено заявление до директора на ОП от 

всички правоимащи. Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в 

гробищния регистър. 

  

РазделIII 

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ 

 Чл. 18.  На територията на Гробищните паркове на територията на Община град 

Добрич се допуска извършване на следните погребения: 

1. Традиционни – с полагане в гробно място; 

2. Чрез кремации – полагане на урна в урнова ниша или гробно място; 

3. Във фамилни гробни места; 

4. В стоманобетонни камери. 

 

 Чл. 19. Местата, в които ще се извършва погребение или урнополагане се определят от 

Кмета на Общината или от оправомощени от него лица. Същите възлагат на 

определени лица /гробари/ изкопаването и оформянето на гробните места и 

контролират тяхната работа. 

  

Чл. 20. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или 

етническа група се погребват по реда на тази наредба. Религиозните погребални 

ритуали са допустими, доколкото не противоречат на Наредбата и не нарушават 

установените с българското законодателство норми на поведение. 

   

Чл. 21. (1) Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа и не по късно от 48 часа от 

установяването на смъртта. Погребение след 48 часа се разрешава при условие, че се 

вземат мерки за съхранение на трупа в специализирана хладилна камера или 

балсамирането му. 

(2) Близките на починалото лице са длъжни веднага след констатирането на 

смъртта от компетентно медицинско лице, да уведомят съответните длъжностни лица 

по гражданско състояние към общината като представят съобщение за настъпилата 

смърт и личната карта или личен (зелен) паспорт на покойника за съставянето на 

смъртен акт. В случай, че личната карта или паспорта на починалото лице е обявена за 

изгубена, самоличността на покойника се установява със съдействието на близките и 

органите на МВР. 

  



 Чл. 22.  При кремиране, пепелта се поставя в урна, която се предава на длъжностно 

лице от Общинското предприятие в деня на урнополагането. 

  

Чл. 23. (1) Урната се полага от длъжностно лице на Общинското предприятие само на 

определените места. 

              (2) Пренасянето на урни до гробищните паркове за урнополагане, се извършва 

лично от правоимащите лица. 

  

Чл. 24. При предоставяне на урново гробно място се спазват размерите на гробното 

място съгласно чл. 12 и чл. 13 от Наредба №2 от 21.04.2011 г. на МЗ.  

  

Чл. 25. (1) ОП „Обреден дом“ извършва служебни погребални услуги на български 

граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в 

заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби, и 

покойници, за които има разпореждане за извършване на служебно погребение, 

издадено от органите на МВР и Прокуратурата.    

(2) Служебните погребални услуги включват: 

1. издаване на смъртен акт; 

2. отпечатване на 1 бр. некролози; 

3. осигуряване на ковчег и транспортен плик, при необходимост; 

4. превоз на покойник в рамките на града; 

5. осигуряване на временен надгробен знак – кръст, табелка с надпис; 

6. изкопаване и зариване на гробно място. 

  

РазделV 

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ПОГРЕБАЛНИ И 

КАМЕНОДЕЛСКИ УСЛУГИ 

 Чл. 26. (1) Физически и юридически лица (фирми), извършващи погребални и 

каменоделски услуги на територията на Община Добрич и такива, желаещи да работят 

на територията на гробищният парк, следва писмено да уведомят за същото. 

(2) В уведомлението се посочват данни, съответно: 

 Три имена, адрес, телефон за връзка – за физическите лица;  

 Наименование, ЕИК, адрес, предмет на дейност, телефон за връзка с 

представляващия – за юридическите лица. 

 (3) Постъпилите документи за извършване на погребални и каменоделски 

услуги се съхраняват от упълномощено длъжностно лице от ОП „Обреден дом“, което 

води информационният масив по ал. 1. 

   

Чл. 27. Каменоделските фирми, извършващи услуги на територията на гробищните 

паркове, се задължават за всяка конкретна дейност, осъществявана на територията на 

гробищният парк, да притежават разрешение от администрацията на предприятието. 

Същото се издава на правоимащите на съответното гробно място.  

 

 Чл. 28. В дейността си каменоделските фирми са длъжни да спазват стриктно реда за 

достъп в гробищните паркове, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните 

знаци на гробните места, и в съседство с изграждания от тях обект. 

   



Чл. 29. Забранява се бъркането на бетон по алеите и извършване на дейности, които 

нанасят вреди на гробищната инфраструктура.  

  

Чл. 30. (1) Каменоделските фирми имат право да упражняват дейността си на 

територията на гробищните паркове, за времето, от 1 април до 30 септември – от 7.00 

до 20.00 часа, а за времето от 1 октомври до 31 март – от 7.00 до 18.00 часа. 

(2) Каменоделските фирми могат да извършват дейностите си само в 

работните дни. Изрично се забранява извършване на дейностите по ал.1 на официални 

и религиозни празници. 

 

РазделVI 

ВЪТРЕШЕН РЕД И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБНИТЕ МЕСТА 

   

Чл. 31. Посещения в гробищните паркове се допускат: 

1. За времето от 1 април до 30 септември – от 7.00 до 20.00 часа  

2. За времето от 1 октомври до 31 март – от 7.00 до 18.00 часа 

  

 Чл. 32. В гробищните паркове се забранява: 

1. посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от 

пълнолетни лица. 

2. въвеждането на животински впряг; 

3. паленето на огън и изгарянето на отпадъци; 

4. изхвърлянето на отпадъци извън определените за тази цел места; 

5. поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др. подобни по 

дървета и извън определените за тази цел места; 

6. засаждането на дървета в парцелите, в и около гробните места. 

7. отсичането на дървета без получено съответното разрешение за това. 

8. изграждането на пейки, маси и огради в парцелите без разрешение. 

9. извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги за населението 

на територията на гробищните паркове, с изключение на: 

а) дейностите, извършвани от ОП Обреден дом; 

б) продажбата на религиозни потреби в култовите сгради (храмове) на 

съответните религиозни общности; 

в)  благоустройство на гробните места с трайни надгробни знаци, както и 

ремонт на надгробни плочи, паметници и рамки, и поддържане на гробни места. 

Същите се извършват след издаване на разрешение по реда на чл. 27. 

 

Чл. 33.  Правоимащите на гробните места с безсрочно право на гробоползване са 

длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид. 

  

Чл. 34.  (1) Изоставени, изпочупени, или изградени трайни надгробни знаци, без 

издадено разрешение за това, се отстраняват от правоимащите по предписание на 

директора на ОП „Обреден дом“. 

(2) Ако правоимащите на гробното място не извършат предписаните работи в 

срока, определен от гробищната администрация, със заповед на директора на ОП 

„Обреден дом“ надгробните знаци се отстраняват и се прекратява правото на ползване 

на гробното място. 



(3) Предписанията и заповедите по ал. 1 и ал. 2 се връчват на правоимащите 

на гробното място по реда на ГПК.   

(4) За заповедите за отстраняване на изоставени, изпочупени, за изградените 

без разрешение трайни надгробни знаци и за отнемане правото на ползване на гробно 

място, се прилагат разпоредбите на АПК.    

 

Чл. 35.  Поставянето на пейки, огради и маси от правоимащите на гробните места, по 

изключение, става с разрешение на директора на ОП, при условие, че поставеното 

съоръжение не пречи при преминаване и за извършване на последващи погребения в 

гробните места. 

   

Чл. 36. (1) Изграждането и монтирането на трайни надгробни знаци и съоръжения се 

допуска само с разрешение, издадено от управлението на гробищния парк на 

правоимащите на гробното място. В него длъжностното лице от същото управление 

определя границите на гробното място. 

   

  

РазделVII 

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ 
  

   

Чл. 37. (1) Опазването на общинската собственост на територията на гробищните 

паркове е задължение (отговорност) на лицата по чл. 3, които са длъжни да осигурят 

мерки за сигурност, включващи: 

1. Осигуряване на физическа охрана на гробищния парк. 

2. Осигуряване на контролно-пропускателен режим в гробищния парк. 

3. Изграждане на видеонаблюдение на входовете и изходите на гробищния 

парк. 

4. Недопускане на бездомни животни в гробищните паркове, и предприемане 

на мерки за тяхното залавяне и отвеждане от специализираните органи. 

5. Координация със органите на МВР и Общинска полиция, за реакция при 

необходимост. 

  

РазделVIII 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
   

Чл. 38. (1) Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни 

надгробни знаци и съоръжения се извърши без разрешение или в нарушение на 

даденото разрешение по чл. 27 от наредбата на правоимащия на гробното място се 

прави предписание за премахване по реда на чл. 34, ал. 3 и се налага глоба в размер от 

300 до 500 лв. 

(2) На физически и юридически лица, извършващи траурни и каменоделски 

услуги, които при осъществяване на дейността си на територията на общинските 

гробищни паркове нарушават разпоредбите на чл. 28, чл. 29 и чл. 30, се налага глоба в 

размер от 500 лв. до 1000 лв. на физическите лица, съответно с имуществена санкция от 

1 000 до 2 000 лв. за юридически лица. 

(3) На физически и юридически лица, които извършват търговска дейност и 

услуги за населението на територията на гробищният парк в нарушение на 

разпоредбите на чл. 32, т. 6, се налага глоба в размер от 250 лв. до 500 лв. на 

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=476739


физическите лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 1 000 лв. за юридически 

лица. 

(4) На лица, извършващи прояви на вандализъм на територията на 

общинските гробищни паркове, се налага глоба в размер от 500 лв. до 5000 лв., 

доколкото деянието не представлява престъпление по смисъла на НК. 

(5) На юридически лица, извършващи траурни и каменоделски услуги, които 

при осъществяване на дейността си извършат повторно нарушение на разпоредбите на 

чл. 28, чл. 29, чл. 30 и чл. 32, т. 6 и се налага имуществена санкция в размер от 1000 лв. 

до 2000 лв. 

(6) На правоимащи, чиито гробни места не отговарят на изискванията на чл. 

33 се налага глоба в размер от 50 лв. до 250 лв. При установяване на повторно 

нарушение, глобата е в размер от 250 лв. до 500 лв. 

  

  

Чл. 39. Актовете за установяване на нарушенията се съставят и подписват от 

Директора  на ОП „Обреден дом“. 

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община гр. Добрич 

или упълномощени от него длъжностни лица. 

(3) За образуването на административно-наказателни производства за 

нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и 

обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат 

разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. 

  

Раздел IX 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

    

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

 „Прояви на вандализъм“ е събаряне, издраскване, разрушаване на паметници 

и надгробни знаци или на детайли от тях, кражба и други действия на 

оскверняване на гробното място, както и на сгради и съоръжения общинска 

собственост.  

  

 „Роднина“ и „близък“ се има в предвид лицата, които са визирани в Семейния 

кодекс. 

 

 „Разрешение“ се има предвид  получаване на разрешение за извършване на 

дейности, касаещи изграждане, благоустрояване и ремонт на надгробните 

знаци. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  § 1.  Настоящата наредба е приета с Решение №………../………….г. на Общински 

съвет гр. Добрич и влиза в сила от …………….г.  

§ 2.  В едномесечен срок от приемането на настоящата наредба, вписаните в регистъра 

на ОП „Обреден дом“ юридически лица, извършващи траурни и каменоделски услуги, 

представят документи по чл. 26. 

  
 

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=490430
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=9951


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис-извлечение!  

ОСЗ 45/28 февруари 2023 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Повторно обсъждане на Решение №43 – 23/31.01.2023 година на Общински съвет град 

Добрич в частта на т. 2 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 4: 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 

27, ал. 3 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост 

изменя Решение №43 – 23/31.01.2023 година в частта на т. 2, както следва: 

1. Възлага на Кмета на Община град Добрич да поиска от Министъра на 

околната среда и водите да разреши преместването на съществуващата АИС в рамките 

на Националната система за наблюдение и контрол, в част от имот 72624.625.339, град 

Добрич, ул. „д-р Иван Пенаков“, в ЦГЧ, съгласно чл. 13 от Наредба №7 от 03.05.1999 г. 

за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.  

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващо сключване на договор 

съгласно Закона за общинската собственост. 

  

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 31; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

 

 

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 45/28 февруари 2023 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Повторно обсъждане на Решение №43 – 32 по Протокол №43/31.01.2023г. на Общински съвет 

град Добрич за сключване на допълнително споразумение към Договор за обществена услуга 

№ДР-35/01.06.2022 г. с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, ЕИК:202966915 – изменение на 

„Приложение №11 – Действаща тарифа“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 5: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 27, ал. 5 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка чл. 43 от 

Договор за обществена услуга №ДР-35/01.06.2022 г. с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД и чл. 

60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Добрич изменя свое Решение №43 – 32 по Протокол 

№43/31.01.2023 г. 

 

1. Упълномощава Кмета на Община град Добрич и Управителя на „Градски транспорт 

Добрич“ ЕООД да сключат допълнително споразумение към Договор за обществена услуга с 

„Градски транспорт Добрич“ ЕООД, гр. Добрич, ЕИК 202966915 за промяна в „Приложение 

№11 – Действаща тарифа“, а именно: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №11. ДЕЙСТВАЩА ТАРИФА 

 

Настоящото Приложение съдържа информация за цените на карти и билети, на които 

Операторът извършва продажба. 

1. Всички посочени цени са в български лева с включен данък върху добавената 
стойност. 

2. Считано от 01.02.2023 до 31.12. 2023 г. Изпълнителя прилага следните цени на 
Превозните документи: 

 

Карта за еднократно пътуване 

(билет) 

Дневно 1,20 лева 

Редовни за цяла градска мрежа Дневно/месечно/годишно 3лева/40 лева/300 лева 

Преференциални За учащи  

след 7 клас, студенти, 

докторанти,  за всички линии 
 

Месечна/тримесечна/годишна Било 25 лева/ 60 лева/ 250 

лева 

Става 12 лева/ 28 лева/ 

90 лева 



Преференциални За учащи  до 

7 клас,  за всички линии 

Годишна  0 лева 

Пенсионери до 70 год. за 

всички линии 

Месечна/тримесечна/годишна Било 25 лева/60 лева/ 250 

лева 

Става 24 лева / 58 лева/ 

180 лева 

Пенсионери над 70 год. за 
всички линии 

Месечна/тримесечна/годишна 15лева/40 лева/150 лева 

Хора с увреждания Месечна/шестмесечна/годишна 12 лева/50 лева/100 лева 

Придружител на хора с 
увреждания 

Месечна 10 лева 

 

3. Компенсиране на сумите заплатени за абонаментни карти със срок на валидност 

повече от един месец, издадени преди и след обнародване на ПМС №10/25.01.2023 година се 

извършва по следният начин: 

- Издадените преди влизането в сила на ПМС №10/25.01.2023 год. абонаментни карти 

със срок на валидност повече от един месец се анулират и се преиздава нова абонаментна карта 

с предложената нова цена.  

- Възстановява се дължимата сума при връщане на абонаментната карта със срок на 

валидност след 01.02.2023 година. Връщане на сумата се извършва лично срещу подпис на 

Депо в Градски транспорт Добрич с адрес: „Войвода Димитър Калъчлията“ №8. Работното 

време е от 8:00 до 16:30 часа. Учениците се легитимират с ученическа карта или удостоверение 

от училище. Пенсионерите се легитимират с лична карта. 

В Приложение са представени 5 броя регистри за отразяване на възстановените суми. 

 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението 

по т. 1, за да се защитят особено важни обществени интереси, каквито са интересите на 

гражданите, ползващи обществен транспорт. Едно евентуално забавяне, произтичащо от 

невлязло в сила решение на Общински съвет град Добрич, би накърнило значително техните 

интереси поради невъзможност за компенсиране на гражданите, които са закупили вече своите 

карти по досега действащите цени, както и поради невъзможност те да закупят абонаментни 

карти с намаление. 

 

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

Добрич“ ЕООД последващи съгласно закона действия. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ – 31; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:        (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:             (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ“ ЕООД 
          Гр. Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8, тел. 0884846884 

 
 

Р Е Г И С Т Ъ Р №1 
 

На пенсионерите, закупили месечна абонаментна карта при Община гр. Добрич. 

Месец ________________2023 г. 

Възстановена разлика съгласно Решение на Общински съвет №…………..                                                                                                                                             

 
Пенс. до 70 г. 

 

№ 

 

Име, презиме, фамилия 

№ стара 

карта – 

25 лв. 

 

- 

Възстано

вена 

сума       

1 лв. 

 

Подпис 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ“ ЕООД 
             Гр. Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8, тел. 0884846884 

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р №2 
 

 На учениците , закупили месечна абонаментна карта при Община гр. Добрич 

Месец ________________2023 г. 

    

Възстановена разлика съгласно Решение на Общински съвет №………….. 

 

 

 

№ 

 

Име, презиме, фамилия 

№ стара 

карта – 

25 лв. 

 

- 

Възстано-

вена сума     

13 лв. 

 

Подпис 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ“ ЕООД 
          Гр. Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8, тел. 0884846884 

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р №3 
 

На пенсионерите, закупили тримесечна абонаментна карта при Община гр. Добрич. 

Месец ЯНУАРИ, ФЕВРУАРИ, МАРТ 2023 г. 

 

Възстановена разлика съгласно Решение на Общински съвет №………….. 

 

                                                                                                                                                            
Пенс. до 70 г. 

 

№ 

 

Име, презиме, фамилия 

№ стара 

карта – 

60 лв. 

№ нова 

карта      

58 лв. 

Възстано-

вена сума       

2 лв. 

 

Подпис 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ“ ЕООД 
          Гр. Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8, тел. 0884846884 
 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р №4 
 

 На учениците , закупили тримесечна абонаментна карта при Община гр. Добрич 

Месец ЯНУАРИ, ФЕВРУАРИ , МАРТ  2023 г. 

 

Възстановена разлика съгласно Решение на Общински съвет №………….. 

 

Ученик – 60.00 лв.                                                                                                                                                      

 

№ 

 

Име, презиме, фамилия 

№ стара 

карта – 

60 лв. 

№ нова 

карта      

58 лв. 

Възстано-

вена сума        

2 лв. 

 

Подпис 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ“ ЕООД 
          Гр. Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8, тел. 0884846884 
 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р №5 
 

На пенсионерите, закупили годишна абонаментна карта при Община гр. Добрич. 

Месец ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2023 г. 

Възстановена разлика съгласно Решение на Общински съвет №………….. 

 
                                                                                                   Пенс. до 70 г. 

 

№ 

 

Име, презиме, фамилия 

№ стара 

карта – 

250 лв. 

№ нова 

карта      

180 лв. 

Възстано-

вена сума     

50  лв. 

 

Подпис 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис-извлечение!  

ОСЗ 45/28 февруари 2023 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Повторно обсъждане на Решение №43 – 11 от 31.01.2023 г. на Общински съвет град 

Добрич за предоставяне на помещения за нуждите на проект „Укрепване на общинския 

капацитет в направление социална политика в Община град Добрич“, процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 

„Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 

2021 – 2027 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 6: 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и ал. 2, чл. 45 ал. 9 и 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и съгласно Условията за кандидатстване по 

BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2021 – 2027 г., Общински съвет Добрич изменя свое Решение №43 

– 11 по Протокол №43/31.01.2023г., като дава съгласие: 

1. За нуждите на Проект „Укрепване на общинския капацитет в направление 

социална политика в Община град Добрич“, по процедура BG05SFPR002-2.002 

„Укрепване на общинския капацитет”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 

2021 – 2027 г. да се предостави на Община град Добрич в качеството й на бенефициент 

по горепосочения проект, за безвъзмездно управление част от имот – публична 

общинска собственост, включваща стая 803 и санитарно помещение на същия етаж, с 

адрес гр. Добрич, ул. „Независимост“ №7, ет. 8 – Корпус 3, за срок: до датата на 

одобряване на окончателния доклад по проекта. 

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да извърши всички 

последващи действия. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 34; „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 45/28 февруари 2023 година  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Преименуване и приемане на статут на Общински младежки център „Захари Стоянов” 

– град Добрич 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 7: 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, приема: 

1. Преименува Общински младежки център „Захари Стоянов“ град Добрич на 

Младежки център „Захари Стоянов“ град Добрич. 

2. Приема статут на Младежки център „Захари Стоянов“ – град Добрич.  

3. Възлага на кмета последващи съгласно закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

С Т А Т У Т 

НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР „ЗАХАРИ СТОЯНОВ” – ГРАД ДОБРИЧ 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С този статут се уреждат основните цели и предмета на дейност на Младежки 

център „Захари Стоянов” – град Добрич, организационната структура и управление, 

финансирането и управлението на материалната база. 

Чл. 2. Младежки център „Захари Стоянов” – град Добрич е второстепенен разпоредител 

с бюджет, финансиран от приходи за местни дейности, Функция III "Образование“, 

Дейност 337 "Извънучилищни дейности". 

Чл. 3. Младежки център „Захари Стоянов” – град Добрич притежава печат с текст " 

Младежки център „Захари Стоянов” – град Добрич“. 

Чл. 4. Младежки център „Захари Стоянов” – град Добрич е със седалище в град 

Добрич, пл. „Стария орех” №1.  

ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 5. Младежки център „Захари Стоянов” – град Добрич е създаден като специфична 

общинска структура за да предлага условия за осъществяване на дейности, 

предназначени за децата и младите хора от общината с цел да: 

 1. стимулира личностната и социалната реализация и интеграция в обществото; 

 2. подпомага развитието на интересите и дарованията - професионални, 

творчески, културни, социални, духовни и други - в тяхното свободно време; 

 3. изпълнява общински, регионални и национални програми; 

 4. подпомага и активно съдейства за изпълнението на националната и общинска 

политика; 

 5. разширява обществената подкрепа и издига ролята и авторитета на децата и 

младите хора у нас, без оглед на тяхната идейна, политическа или религиозна 

ориентация. 

Чл. 6. За да удовлетвори разностранните интереси на децата и младежите от общината, 

Младежки център „Захари Стоянов” – град Добрич организира, реализира и партнира в 

дейности по: 

 1. общински програми; 



 2. национални програми; 

 3. европейски и други международни програми; 

 4. набиране, съхраняване, анализиране и разпространяване сред младите хора от 

общината на специфична младежка информация; 

 5. направление на социалната и здравна превенция; 

 6. направление на културата и художественото творчество; 

 7. професионалното развитие на младежите от общината - възможности за 

работа, обучение и квалификация и други; 

 8. подпомагане на младежката заетост; 

 9. гражданското и здравното възпитание на децата и младите хора; 

 10. запазването на българските традиции и обичаи; 

 11. създаването на условия и среда за осмисляне и самоорганизиране на 

свободното време на децата и младите хора от общината: забавно-развлекателни, 

екологични, спортни, туристически и други дейности. 

Чл. 7. За осъществяване на изброените дейности Младежки център “Захари Стоянов” - 

град Добрич организира, подпомага и реализира: 

 1. специализирани служби за младежка информация и консултации; 

 2. клубове, клубни обединения, неформални групи, включени като 

формирования в структурата на центъра; 

 3. различни художествени, творчески и обществени прояви в т.ч. - общински, 

регионални, национални и международни; 

 4. клубове по професионални и творчески интереси; 

 5. клубни и творчески занимания и форми - школи, студия, курсове, клубове; 

 6. прояви, съобразени с интересите и потребностите на децата и младите хора: 

конференции, семинари, обменни програми, концертни програми, спектакли, шоута, 

изложби, срещи, дискусии, лектории, балове и други; 

 7. инициативи на младежки, студентски и други неправителствени организации, 

работещи по въпросите на младежта. 

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 8. Общата численост на персонала се одобрява от Общински съвет по предложение 

на Кмета на Община град Добрич. 



Чл. 9. Кмета на Община град Добрич назначава, след провеждане на конкурс директор 

на Младежки център „Захари Стоянов” – град Добрич и сключва индивидуален трудов 

договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда; 

Чл. 10. Директорът организира и управлява дейността на центъра, съгласно 

действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета 

на Община град Добрич. 

Чл. 11. За осъществяване на своите правомощия, директорът издава заповеди. 

Чл. 12. Директорът назначава, преназначава, освобождава и налага дисциплинарни 

наказания на служителите на центъра, съгласно Кодекса на труда и подзаконовите 

нормативни актове към него. 

Чл. 13. При осъществяване на дейността на Младежки център „Захари Стоянов” – град 

Добрич директорът: 

1. Управлява предоставеното му общинско имущество; 

2. Разходва средствата в рамките на утвърдения с Решение на Общински съвет 

град Добрич бюджет за дейността; 

3. Разработва Правилник за вътрешния трудов ред в Младежки център „Захари 

Стоянов” – град Добрич, Вътрешни правила за организация на работната 

заплата, длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите 

и ги представя за утвърждаване от Кмета на Община град Добрич; 

4. Разработва и утвърждава длъжностни характеристики на персонала; 

5. Подписва договори (с изключение на договори, сключени след провеждане на 

процедури, по които възложител е Кмета); 

Чл. 14. Дейността на Младежки център „Захари Стоянов” – град Добрич е организирана 

в следните направления:  

- административно и финансово обслужване; 

- специалисти, разпределени по направления; 

-  неформално образование;  

- информационно-консултантски център (програми проекти, комуникации);  

- младежки изяви и инициативи. 

 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 15. Финансовата издръжка се осигурява със средства от: 

1. общинският бюджет; 

2. дарения; 



3. средства по програми и проекти, финансирани от фондове и институции 

на Европейския съюз и други международни програми. 

 

V. МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 

Чл. 16. Младежки център „Захари Стоянов” – град Добрич ползва движимо и 

недвижимо имущество, което му е предоставено за стопанисване и управление по 

установения ред от Общинския съвет. 

Чл. 17. Младежки център „Захари Стоянов” – град Добрич може да придобива движимо 

имущество по реда, съгласно нормативните документи. 

Чл. 18. Стопанисването и ползването на материалната база се урежда в Правилника за 

вътрешния трудов ред. 

 

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  

Чл. 19. Статутът подлежи на актуализация при промяна на нормативната база или при 

възникнала необходимост, свързана с развитие на дейността. 

Чл. 20. Настоящият статут влиза в сила от датата на приемането му от Общински съвет 

град Добрич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис-извлечение!  

ОСЗ 45/28 февруари 2023 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи  по 

Проект „Топъл обяд в Община Добрич“, по Програма за храни и основно материално 

подпомагане по Европейски социален фонд плюс 2021 – 2027. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 8: 

 

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

местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет град Добрич: 

 

1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на 

Община град Добрич по Проект „Топъл обяд в Община град Добрич“, по Програма за 

храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027, съфинансирана от на 

Европейски социален фонд плюс, в размер  до 26 000,00 (двадесет и шест хиляди) лева, 

с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта. 

2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на искане за 

плащане от Агенция за социално подпомагане. 

3. Възлага на Кмета да извърши последващи действия по изпълнение на 

Решението. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 36; „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 45/28 февруари 2023 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства 

от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение 

на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване 

и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ (Програма за 

модернизиране на дългосрочната грижа). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 9: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация: 

1. Дава съгласие Община град Добрич да кандидатства с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и 

устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 

„Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед 

реформиране на съществуващите домове за стари хора“ (Програма за модернизиране на 

дългосрочната грижа). 

2. Община град Добрич декларира, че: 

- социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст ще бъде 

поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и 

верификация на искането за окончателно плащане от страна на СНД; 

- предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по инвестицията, 

няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на 

дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на 

СНД. 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 37; „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 45/28 февруари 2023 година  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
Сключване на споразумение за партньорство за изпълнение на проект „Устойчивост на 

общността чрез социални поръчки (CO-RESP),финансиран чрез Споразумение за безвъзмездна 

помощ №101074089-CO-RESP-SMP-COSME-2021-RESILIENCE от Европейската Комисия. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 10: 

 

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

за местното самоуправление и местната администрация и чл. 2, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА 

за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град 

Добрич : 

1. Дава съгласие Община град Добрич да сключи споразумение за партньорство 

за изпълнение на проект „Устойчивост на общността чрез социални поръчки (CO-

RESP),финансиран чрез Споразумение за безвъзмездна помощ №101074089-CO-RESP-

SMP-COSME-2021-RESILIENCE от Европейската Комисия. 

2. Община град Добрич да осигури съфинансиране по проекта в размер на 

737,23 евро /1 441,90 лв./.  

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

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 30; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

 

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 45/28 февруари 2023 година  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 
 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от Община град Добрич. 
 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 11: 

 

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

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 196, ал. 3 от 

Закона за предучилищното и училищното образование приема Анализ на потребностите 

от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община град Добрич, 

съгласно Приложение №1.  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                      (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АНАЛИЗ НА 

ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ 

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА 

ГРАД ДОБРИЧ



 

 

I.ОБЩИ ДАННИ 

 
1. Население към 31.12.2022 г. (в регистрите на служба ГРАО) 

 

Население на общината Настоящ адрес 

1.1. Население на общината (общо) 79269 

1.2. Момчета до 19 г. 8434 

1.3. Момичета до 19 г. 7836 

 
 

2. Брой деца и ученици по възрастови групи към 31.12.2022 г. (в регистрите на служба 

ГРАО) 

 
2. Общ брой деца 16278 

2.1. Деца от 0 до 7 г. включително 5388 

2.2. Деца и ученици от 8 до 14 г. включително 6186 

2.3. Деца и ученици от 15 до 19 г. включително 4704 

 

 
3.  Данни за мрежата от училища и детски градини 

 

№ Име на Детската 

градина / 

училището 

Населено          

място 

 

Вид 

 

Брой 

    2-3 г. 4 г. 5 г. 6 г. 

1. ДГ № 8 „Бодра смяна“ гр. Добрич общинска 52 75 102 60 

2. ДГ № 10 „Слънчице“ гр. Добрич общинска 52 28 26 52 

3. ДГ № 12 „Щурче“ гр. Добрич общинска 57 66 62 74 

4. ДГ № 17 „Първи юни“ гр. Добрич общинска 50 31 33 39 

5. ДГ № 18 „Дора Габе“ гр. Добрич общинска 42 37 25 28 

6. ДГ № 20 „Радост“ гр. Добрич общинска 37 36 60 26 

7. ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич общинска 55 68 53 75 

8. ДГ № 25 „Весела“ гр. Добрич общинска 63 49 66 64 

9. ДГ № 26 „Звънче“ гр. Добрич общинска 25 42 33 37 

10. ДГ № 27 „Славейче“ гр. Добрич общинска 48 75 64 47 

11. ДГ № 32 „Зорница“ гр. Добрич общинска 58 39 60 57 

12. ЧДГ „Леонардо да 
Винчи“ 

гр. Добрич частна  5  7  0  0 

 ОБЩО:   544 553 584 559 



 

 

Училище I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ОбУ „Йордан Йовков“ 13 14 14 14 20 25 24 21 19 14 0 0 

ОУ „Никола Вапцаров“ 16 15 20 13 17 16 14 0 0 0 0 0 

ОУ „Панайот Волов“ 21 18 20 22 29 26 20 0 0 0 0 0 

ОУ „Стефан Караджа“ 33 47 20 19 18 22 27 0 0 0 0 0 

ОУ „Хан Аспарух“ 68 77 90 56 65 44 54 0 0 0 0 0 

ОУ „Христо Смирненски“ 27 24 17 24 28 18 36 0 0 0 0 0 

ОУ „Христо Ботев“ 65 95 88 53 63 66 45 0 0 0 0 0 

СУ „Димитър Талев“ 67 67 67 49 58 59 66 26 25 25 24 26 

СУ „Св. Климент Охридски“ 90 88 76 105 100 107 97 77 53 51 76 69 

СУ „Любен Каравелов“ 44 40 42 44 43 41 55 24 26 24 24 26 

СУ „Петко Р. Славейков“ 80 91 93 115 88 112 114 23 26 25 24 24 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 55 60 71 76 58 79 103 26 26 27 49 26 

ПМГ „Иван Вазов“ 0 0 0 0 0 20 24 78 80 76 71 77 

ЕГ „Гео Милев“ 0 0 0 0 0 0 0 103 102 130 126 151 

ПГ по Ветеринарна медицина 0 0 0 0 0 0 0 31 70 46 35 26 

ПГ по Аграрно стопанство 0 0 0 0 0 0 0 53 58 41 35 33 

Финансово-стопанска гимназия 0 0 0 0 0 0 0 104 79 76 78 102 

ПГ по ТОЛП 0 0 0 0 0 0 0 75 72 68 40 39 

ПГ по Туризъм 0 0 0 0 0 0 0 91 101 91 72 58 

ПГ по ТС 0 0 0 0 0 0 0 22 55 36 18 20 

Спортно училище 0 0 0 0 12 18 24 25 26 19 18 19 

ЧОУ „М.Монтесори“ 12 10 5 19 7 16 15 0 0 0 0 0 

ЧПГТП „Р.Цончев“ 0 0 0 0 0 0 0 28 31 21 26 14 

ЧСУ „Леонардо да 

Винчи“ 

5 3 3 5 10 4 10 6 13 11 7 6 

ОБЩО: 596 649 626 614 616 673 728 813 862 781 723 716 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Данни за деца от специализирани институции/социални услуги, на които се 

предоставят социални услуги в общността или социални услуги от резидентен тип 

 

 
Институция/социални 

Услуги 

Общ брой на 

ползващите 

социални услуги 

деца 

Данни за включването 

в образование 

Брой 

настанени 

деца/лица, 

невключени в 

образование - 

причини 

Училище /ДГ Брой 

деца/ 

ученици 

КСУД „Дъга“ 
 

45 училище 45  

КСУ 56 училище 16 
 

40-тежки 
увреждания 

ЦОП -2 
 

35 училище 35  

ЦОП към БЧК 

 

25 училище 25  

ДЦДУ към КСУПЛДУ 
„Палитра“ 

70 училище 70  



 

 

5. Данни за обхват и посещаемост на децата и учениците – за учебната 2022/2023 г. 
 

На ниво училище/детска градина 

Институциите в образователната системата на територията на Община град Добрич 

осигуряват обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

съвместно с държавните и местните органи и структури и с доставчиците на социални услуги. 

През учебната 2022/2023 г. в системата на предучилищното и училищното образование в 

Община град Добрич функционират: 12 детски градини /11 общински и 1 частна/; 17 

общински училища /6 основни, 1 обединено, 5 средни, 2 профилирани гимназии, 2 

професионални гимназии, 1 спортно училище/; 3 частни училища и 4 професионални 

гимназии към МОН. 

В отговор на необходимостта от предоставяне на подкрепа за личностно развитие в условията 

на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и 

уменията, в училищата са предприети мерки за намаляване на отсъствията на учениците с цел 

обхват и задържане на децата в училище чрез мотивация и създаване на положителна нагласа 

към учебния процес, за превенция за ранното напускане на училище и за предоставяне на 

равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. 

В детските градини се прилагат мерки, като: поддържане на качество на възпитателно- 

образователния процес, добра кадрова обезпеченост като условие за доверието на родителите, 

привличане на родителите като партньор в организиране на дейностите и в осъвременяването 

на дидактичната и игрова база, съдействие в осигуряването на подкрепата за личностно 

развитие. 

В училищата ежедневно се контролира присъствието на учениците в час, като отсъствията 

се регистрират в дневник. 

Сред важните фактори за привличане и задържане на децата в училище е работата в екип. От 

учителите в сътрудничество с педагогическия съветник, психолог, логопед, ресурсен учител, 

се очаква да консултират, съветват и съдействат за получаване на необходимата 

психологическа подкрепа и психо-социална рехабилитация. 

Ясно изразена от училищните ръководства е необходимостта от системна работа с родителите 

на техните възпитаници с оглед приобщаването им към училищния живот. В този смисъл сред 

родители и общественост се разясняват взаимните ползи от образователната интеграция на 

децата от етническите малцинства, от интегрираното обучение на децата и учениците със 

специални образователни потребности, на ученици с физически и ментални увреждания. С 

родителите се работи по посока на по-голяма заинтересованост към образователно-

възпитателния процес и преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи 

спрямо различните етноси. 

В училищата от Община град Добрич се провеждат тематични инициативи по различни 

модули: обсъждания по въпросите за интеграцията на ниво училищно 

настоятелство;консултации по различни учебни предмети и допълнителни занимания с деца, 

чийто майчин език не е български; беседи и разговори с учениците с намалена успеваемост и 

допускащи неизвинени отсъствия, работа по проекти и др. 

Училищните ръководства обсъждат на свои заседания възникнали проблеми, като привличат 

за съдействие училищния психолог или педагогическия съветник, ресурсните учители, 

класните ръководители и медиаторите. Данните за учениците в риск от отпадане се събират в 

Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ). 

На ниво училище стратегията за привличане и задържане на децата и учениците неизменно 

включва и: целодневна организация на обучението в I-V клас; осигуряване на безплатна 

закуска за учениците от І-ІV клас /плод и млечни изделия/; провеждане на класни и 



 

 

училищни тържества и приобщаване на учениците към училищната общност; организиране 

на летни занимания на училищна територия и др. 

 

На ниво община 

 

Община град Добрич работи в тясно сътрудничество с отделните институции, в това число и 

в рамките на 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. 

Представители на Общината участват в сформираните от началника на РУО Добрич екипи за 

обхват  по определените от кмета на Община град Добрич 12 района на компетентност и 

реализират дейности по обхващане в образователната система на идентифицирани деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, необхванати в образователната 

система; по идентифициране на ученици в задължителна училищна възраст, отпаднали от 

училище, както и на деца и ученици в риск от отпадане. Едновременно с това общинска 

администрация администрира ИСРМ, като извършва необходимите действия по проверка и 

актуализиране на адресните регистрации на незаписаните и отпадналите деца и ученици от 

образователните институции; актуализира районите за обхват; извършва обработка на данни 

за учениците в риск, подадени от директорите на образователните институции и всички 

необходими действия по изпълнение на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

С оглед повишаване информираността на младите хора за достъпа им до качествено 

образование и за възможностите за избор на професия, Община град Добрич продължи 

да реализира и Панорамата на средните училища. Училищната мрежа беше представена 

отново чрез щандове на открито и демонстрации на придобитите знания и умения от самите 

ученици. Кандидат – гимназистите имаха възможност да получат актуална информация за 

условия, срокове за кандидатстване, класиране и записване за предстоящата учебна година.  

Своята дейност през този период продължават и кариерните консултанти. Над 1500 са 

дейностите, които те реализираха. Сред тях са събитията под мотото „Подай ръка на 

кариерата пред теб“, над 4 500 индивидуални и групови консултации и занимания, 

дейностите по проект „Подкрепа за успех“ за кариерно ориентиране в риск от 

преждевременно напускане на образователната система и онлайн инициативите в условията 

на пандемията – Уебкафене; Академия за добри обноски и др. 

Към Община град Добрич работят и: 

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, която осъществява и координира социално-педагогическата дейност на 

територията на Общината по отношение на малолетните и непълнолетните лица, която 

инициира и реализира програми за противодействие на противообществените прояви. 

 

През отчетната година местната комисия организира и проведе консултации за подпомагане 

на родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. Проведени бяха 99 

индивидуални и 45 семейни консултации. Също така комисията е оказала подкрепа, 

консултирала и мотивирала родителите на деца, застрашени от отпадане от образователната 

система. 

Във връзка с организираната от Община град Добрич седмица на здравето под наслов „Бъди 

здрав“, посветена на Световния ден на здравето – 7 април, местната комисия организира 

спортни мероприятия  като обхвана деца от Комплекса за социални услуги за деца "Дъга",  

деца от различни училища и градини на територията на град Добрич и малолетни и 



 

 

непълнолетни, с които комисията осъществява корекционно – възпитателна дейност, като в 

края на инициативата всички участници получиха награди. 

По повод Международния ден за борба с наркоманията МКБППМН съвместно с  Превантивно 

– информационен център към Община град Добрич, организираха различни мероприятия с 

децата на територията на град Добрич с цел превенция на факторите, създаващи риск за 

здравето на младите хора и в частност вредата от приема на наркотични вещества. Проведена 

беше дискусия на тема: "Не на дрогата“ с децата от КСУД "Дъга“ - ЦНСТДБУ – 1, 2 и 3 и 

волейболен турнир под наслов “Спорта срещу дрогата“. Спортното мероприятие се проведе в 

двора на социалните услуги и участниците получиха групови награди осигурени от комисията. 

МКБППМН участва също и в организирания от ОМЦ "Захари Стоянов“ – Добрич VI Областен 

конкурс за есе на тема: "Каква е цената да бъдеш харесван?“, в който участваха деца и 

младежи на възраст от 11 до 19 години. 

Общински съвет по наркотични вещества(ОСНВ) и Превантивно-информационен 

център (ПИЦ) по наркотични вещества събират, съхраняват и анализират информация на 

общинско равнище по проблема „НАРКОМАНИИ”; осъществяват превантивни дейности и 

програми; създават и поддържат актуална база данни за възможностите за лечение и 

рехабилитация. През отчитания период те организираха множество образователни     и 

информационни кампании, срещи, конкурси, хепънинги и др. иновативни събития. ОСНВ и 

ПИЦ проведоха обучения на училищни специалисти, психолози, педагогически съветници и 

учители по Национални програми за превенция на употребата на наркотични вещества в 

училищна среда. Експертите работиха и с ученици – доброволци и с родители по превенция на 

различни видове зависимости, предлагайки алтернативи и начини за утвърждаване на 

здравословен начин на живот, пълноценно и ползотворно прекарване на свободното време и 

предпазване на психическото и физическото здраве на децата и младежите. 



 

 

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В 

СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Данни за включването на децата и учениците във форми за развитие на 

интересите и  потребностите. 
 

 

 

 

 

 
 

Учи

лищ

е 

 
Ученици, 

включени в 

ЦОУД за 

учебната 

2022/2023 г. 

 

Ученици, 

включени в 

училищни 

форми за 

развитие на 

интересите 

Ученици, 

включени във 

форми за 

развитие на 

интересите по 

проекти към 

МОН 

 

Брой ученици, 

включени в 

извънучилищни 

форми за 

развитие на 

интересите 

Брой 

групи 

Брой 

ученици 

Брой 

групи 

Брой 

ученици 

Брой 

групи 

Брой 

ученици 

Брой 

групи 

Брой 

ученици 

ОбУ „Йордан Йовков“ 3 52 10 86 3 41 3 31 

ОУ „Никола Вапцаров“ 4 92 4 24 4 40 0 0 

ОУ „Панайот Волов“ 4 81 5 72 6 61 0 0 

ОУ „Стефан Караджа“ 9 170 8 104 4 55 5 20 

ОУ „Хан Аспарух“ 13 291 20 454 10 110 0 0 

ОУ „Христо Смирненски“ 4 81 6 0 6 48 1 20 

ОУ „Христо Ботев“ 10 240 11 132 2 30 0 0 

СУ „Димитър Талев“ 14 307 9 116 7 90      16 206 

СУ „Св. Климент Охридски“ 21 439 20 276 20 120 - 427 

СУ „Любен Каравелов“ 10 221 1 20 17 230 - 83 

СУ „Петко Р. Славейков“ 13 282 24 484 27 510 - 408 

СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 

11 227 3 45 0 0 0 0 

ПМГ „Иван Вазов“ 0 0 18 175 10 80 0 0 

ЕГ „Гео Милев“ 0 0 0 0 20 280 0 0 

СпУ „Г. Раковски“ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПГ по Ветеринарна медицина 0 0 4 67 4 56 13 34 

ПГ по Аграрно стопанство 0 0 0 0 10 147 0 0 

ПГ ТОЛП 0 0 0 0 19 177 0 0 

ПГ ТС 0 0 0 0 2 28 0 0 

ПГ Туризъм „П. К. Яворов“ 0 0 14 170 2 49 0 0 

ФСГ „В. Левски“ 0 0 0 0 15 114 0 0 

ЧОУ „М.Монтесори“ 5 47 0 0 4 55 4 20 

ЧПГТП „Р.Цончев“ 0 0 0 0 5 64 5 35 

ЧСУ „Леонардо да Винчи“ 5 26 0 0 4 48 18 90 

ОБЩО: 126 2556 157 2225 201 2433 65 1374 

 



 

 

Анализ на данните 

На ниво училище 

 

В училищата в Община град Добрич са създадени условия за удовлетворяване 

интересите, желанията и потребностите за личностно израстване и реализация на децата и 

учениците в свободното от учене време. Съществуват условия за изява и участия в 

конкурси, конференции, олимпиади, спектакли, състезания, празнични програми, изложби, 

открити занимания и др. С успех се реализират извънкласни форми, като вокални и танцови 

групи, куклено-театрални студия, арт работилници и др., за които има много добра 

материална база. В богатото многообразие от училищни и извънучилищни форми за 

развитие на интересите са обхванати 6032 ученици в 423 групи. 

Като силни страни в реализирането на форми за развитие на интересите и 

потребностите на децата и учениците от детските градини и училища на територията на 

Община град Добрич могат да бъдат посочени следните: 

• работа по проекти и национални програми – „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“; „Подкрепа за приобщаващо образование“; „Осигуряване на 

съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“; „Информационни и комуникационни 

технологии в системата на предучилищното и училищното образование“; „Заедно за всяко 

дете“; „Иновации в действие“; „Без свободен час“;  „Образование за утрешния ден“; „Заедно 

в изкуствата и спорта“ и др.; 

• осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата и учениците чрез 

организиране на различни конкурси и училищни инициативи; 

• участие в общински, областни и национални състезания и олимпиади; 

• осигуряване на подходящи условия за творчески и спортни занимания в свободното 

време, както и през ваканционните дни, като заниманията са насочени към следните групи: 

деца и ученици с дарби за подпомагане на тяхното развитие и постигане на високи резултати 

на олимпиади, конкурси и състезания; деца и ученици с проблемно поведение или със 

затрудненията в приобщаването в образователната и училищната среда; деца и ученици в 

риск за стимулиране на тяхното обучение и  личностното им развитие; деца и ученици със 

специални образователни потребности за социална адаптация и за тяхното обучение и 

личностното им развитие; 

• повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни 

области; 

• развитие на уменията за учене, творческите и спортните способности на учениците в 

тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка; 

• преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения 

в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им 

за учене. 

В училищата на Община град Добрич са осигурени необходимите ресурси за 

реализиране на формите за развитие на интересите и потребностите на учениците. 

Училищата разполагат с: 

• висококвалифицирани педагогически кадри;

• добра материално-техническа база – обзаведени стаи за провеждане на дейности по 

интереси при целодневна организация на учебната дейност, компютърни кабинети, центрове 

за библиотечно-информационно обслужване, актови зали, зали с интерактивни дъски и 

мултимедийни проектори, физкултурни салони и спортни площадки за провеждане на 

състезания и турнири;



 

 

• осигурена безопасна и сигурна среда – жива охрана, пропускателен режим, външно 

и/или вътрешно видео наблюдение, както и домофонни системи в детските градини.

В ОУ „Стефан Караджа“, СУ „Любен Каравелов“, СУ „Св. Климент Охридски“ и СУ 

„Димитър Талев“ имат изградени STEM центрове, основани на идеята за фокусирано 
обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика – в 

интердисциплинарен и приложен подход.  
  

 

На ниво община 

 

За развитието на младите таланти в град Добрич работят близо 100 студии, школи, 

курсове, клубове и формации в сферата на изкуството. Община град Добрич подпомага 

инициативите и изявите на децата и младите хора на наши и международни сцени. 

Едновременно с това тя реализира и подпомага много събития, които им дават възможност 

да изявят своя талант: 

• Общински конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури” на МЦ 

Добрич, Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения” на РИМ – Добрич и 

в-к „Добруджанска трибуна”; Национален конкурс за рисунка - дигитална живопис и 

графика „Моята България” на МЦ - Добрич; Фестивал на талантите; Международен 

младежки фестивал „Фолклор без граници”; Международен младежки музикален конкурс 

„Надежди, таланти, майстори“, Европейски поп-рок конкурс „Сарандев“, Областен конкурс 

рецитал „За да я има България“; 

• „джаз- и поп-рок концертите, които Община град Добрич осъществява в рамките на 

културния си календар, в това число и празничните концерти на 24 май – Ден на славянската 

писменост, на българската просвета и култура, и на 25 септември – Ден на град Добрич; 

• Националните прегледи на фолклорните ансамбли – съвместно с ЦИОФФ 

България; 

 Един от приоритетите на Община град Добрич е разширяване участието на местната 

общност, особено на децата и младите хора, в създаването и реализирането на Културния 

календар. С тази цел през последните две години тя оказа логистична и/или финансова 

подкрепа на много и различни детски и младежки инициативи, като честването на 

годишнините от основаването на българската държава и от създаването на мемориалния 

комплекс „Хан Аспарух“, организирани от Национален мотоклуб „Хан Аспарух 681“ в 

партньорство с РИМ – Добрич; проявите на шестте народни читалища в града; фестивалите 

„ДоброЖънци фест” и  „(Не) Възможното образование“; Глобалния пикник „Добрич в 

бъдеще време 5.0“ на СНЦ „Граждани в повече“, екоизложбата „Място България без 

отпадъци“ на сдруженията „BG бъди активен“, „Черноморски център за развитие“, „Зеленият 

пламък“ и „ДоброЖънци“ в партньорство с Младежки център – Добрич; Детският екопразник 

„ЕКОРЕСТАРТ“ на „ЕКОПАК“ България; изграждането на паметна плоча на Никола 

Богданов от Инициативна група „Памет за добруджанци“; изданието на  September Sun Rock 

Fest Dobrich; Метъл концерта „Юлска вечер“ на Attaxic, DFTP, ТОТАЛШТЕТА; Dobrich JaZz 

Fest; Dobrich Fest Junior; Рок концерта „Юнска вечер“ на ТОТАЛШТЕТА, Don t feed the 

pigeons, Attaxic; Фестивала на занаятите и изкуствата в АЕМО „Стария Добрич“; Фестивала 

„Арт будилник. Събуди се за култура“ и мн. др. През 2022 г. заедно със СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ реализирахме комплексната културна програма по повод 150 години от 

създаването на първото класно училище в града ни.   

Важен акцент в общинската политика за децата, учениците и младите хора е  

приобщаването им към активен двигателен режим, здравословен начин на живот и 

пълноценно осмисляне на свободното време.  Във връзка с това Община  град Добрич 

https://uchitel.bg/index.php?route=product/category&path=113_126


 

 

съвместно със Сдружение „Училищен спорт, туризъм и младежки дейности – Добруджа“ 

организира Общински етап на Ученическите игри, които през 2022 г. се проведоха по седем 

вида спорт: баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика, тенис на маса, бадминтон  и шахмат. 

В най-масовата спортна проява участваха 913 ученици, включени в 94 отбора  от 20 училища.                                      

Община град Добрич се включи в организираната от Българска федерация „Спорт за всички“,  

Национална спортна проява Световен ден на ходенето, финансирана по „Програма за 

развитие на спорта за всички“ на ММС.   

С финансовата и организационна подкрепа на Община Добрич продължава да се 

провежда и Лекоатлетическият турнир „Лекоатлетите на Добруджа“. 

Създадена бе организация за изготвяне на проекти за подпомагане на физическата 

активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

Община град Добрич организира Общинско ученическо състезание  „Защита при 

бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Осигурено бе участието на класирания на първо 

място отбор в следващите етапи на състезанието – областен  и национален. 

В шестото издание на Областен конкурс рецитал „За да я има България“, организиран 

от Община град Добрич рецитаторски умения показаха 566 деца и ученици от четири 

възрастови групи.  

От 2016 г. в Община град Добрич е основан фонд , който  продължава да подпомага 

финансово талантливи деца и деца с изявени дарби чрез целеви средства, осигурени от 

Общинския бюджет. 

 

2. Данни за деца и ученици в риск според МКБППМН; 

 

2.1 Деца без родителска грижа или чиито родители са починали, 

неизвестни, лишени са от родителски права или родителските им права са 
ограничени, в т.ч с родители в чужбина 

 
4 

2.2 Деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво 
друго нехуманно или унизително отношение или наказание във или извън 

семейството им 

 
8 

2.3 Деца в опасност от увреждане на физическото, психическото, 

моралното, интелектуалното и социалното развитие 

 
1 

2.4 Деца, извършили насилие 11 



 

 

Данни за деца и ученици в риск 
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2.1 Деца без родителска грижа или 

чиито родители са починали, 

неизвестни, лишени са от родителски 

права или родителските им права са 

ограничени, в т.ч с родители в 

чужбина 

10 24 0 12 0 0 52 0 11 7 0 21 7 2 0 106 9 24 0 0 63 0 0 0 

2.2 Деца, жертва на злоупотреба, 

насилие, експлоатация или всякакво 

друго нехуманно или унизително 

отношение или наказание във или 

извън семейството им 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Деца в опасност от увреждане на 

физическото, психическото, 

моралното, интелектуалното и 

социалното развитие 

0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Деца, извършили насилие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

3. Данни за деца и ученици със специални образователни потребности – данни към 

31.12.2022 г. 

 
3.1 Общ брой на децата и учениците със специални образователни 

потребности, които се обучават в детски градини по чл. 35 и в училищата 

по чл. 38 от Закона за предучилищното и училищното образование 

 
 

328 

От общия брой по т.3.1– с ресурсно подпомагане от РЦПППО 108 

3.2. Общ брой на децата и учениците със специални образователни 
потребности, които се обучават в ЦСОП гр. Добрич 

 
84 

3.3 Деца и ученици със сензорни увреждания 11 

3.4 Деца и ученици с множество увреждания 50 

3.5 Деца и ученици с интелектуални затруднения 48 

3.6 Деца и ученици с езиково-говорни нарушения 89 

3.7 Деца със специфични нарушения на способността за учене /дислексия, 
дисграфия, дискалкулия/ 

 
134 

3.8 Деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър 52 

3.9 Деца с емоционални и поведенчески разстройства 31 

 

 
4. Данни за деца и ученици с изявени дарби  

 

         През 2022 г. с реализацията на Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби бяха подпомогнати деца с постижения в областта на науката, културата и спорта. Експертно –

консултативната комисия одобри за еднократно подпомагане – 75 деца, а за стипендии със средства от 

държавния бюджет – 13 деца. 

 

Изведени проблеми 

 

На ниво училище 

 

Учителите в училищата от Община град Добрич познават и използват в своята пряка работа 

различните видове обща подкрепа за личностно развитие, по смисъла на чл. 178, ал.1 от ЗПУО. 

След систематизиране на наличната информация за децата и учениците в началото на учебната 

година, те откриват първите признаци на затруднения в ученето у всяко дете или силните му 

страни в конкретна област на знанието, спорта или изкуствата. Организират преподаването 

съобразно потребностите, стиловете на учене и силните страни, така че учениците да разгърнат 

своя потенциал. Учителите целенасочено провеждат консултации по учебни предмети, часове по 

интереси, допълнително обучение. Те работят съвместно с другите педагогически специалисти и 

медицинските лица с грижа за здравето и по превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение на деца и ученици в риск. 

От предоставената от училищните ръководства информация става ясно, че затруднения се 

срещат при оказване на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални 

образователни потребности. Общият брой на децата и учениците от Община град Добрич със 

специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и в училищата  е 328, 

като 108 от тях са на ресурсно подпомагане в Регионален център за подкрепа на приобщаващо 



 

 

образование /РЦПППО/. За част от тях са разработени индивидуални учебни планове и са 

утвърдени индивидуални учебни програми по определени учебни предмети. 

В работата на учителите, включени в екипите за подкрепа за личностно развитие, вече  не се 

открояват затруднения, свързани със специализираната методиката за обучение, както и с липсата 

на подходящи дидактични материали, учебници и помагала. 

Като проблем в училищата и детските градини все още се откроява недостатъчната кадрова 

осигуреност с психолози, логопеди и ресурсни учители, както и невъзможността да осигурят 

такива кадри в рамките на делегирания си бюджет, които да присъстват ежедневно в училище и да 

отговарят на                потребностите от адекватна и своевременна подкрепа на децата и учениците. 

Финансовият ресурс за организиране на по-голям брой разнообразни и креативни форми за 

оказване на подкрепа е недостатъчен, което налага ангажиране на училищната общност и 

обществеността в търсенето на алтернативи за финансиране. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА КАДРОВАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ СЪС 

СПЕЦИАЛИСТИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ. 

 
1. Данни за персонала в училищата и детските градини на територията на общината 

 
 

 

 
Детска 
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ДГ № 8 44,5 23,5 21 1 0 22,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ДГ № 10 24 13,5 10,5 1 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДГ № 12 40 22 18 1 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДГ № 17 24,5 13,5 11 1 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДГ № 18 21 10,5 9,5 1 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДГ № 20 26 14 11 1 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

ДГ № 23 40 23 21 1 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДГ № 25 42,5 22,5 20 1 0 21 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 

ДГ № 26 22 12 10 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДГ № 27 32,5 17,5 15 1 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДГ № 32 33 18 15 1 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

ЧДГ 

„Леонар

до да 

Винчи“ 

3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 353 192 163 12 2 177,50 0 0 0 2 1,5 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

Училище 
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ОбУ „Йордан Йовков“ 24 19 5 1 0,5 17,5 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

ОУ „Никола Вапцаров“ 18 13 5 1 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

ОУ „Панайот Волов“ 25 16,5 8,5 1 1 10 4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 

ОУ „Стефан Караджа“ 35 28 7 1 1 19 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

ОУ „Хан Аспарух“ 52 43 9 1 2 40 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

ОУ „Христо Смирненски“ 25 20 5 1 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУ „Христо Ботев“ 53 43 10 1 2 30 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

СУ „Димитър Талев“ 66 54 12 1 3 44 14 1 1 2 0 0 0 0 1 0 

СУ „Св. Климент Охридски“ 130 110,5 19,5 1 2 97,5 4 1 1 2 0 0 2 0 0 3 

СУ „Любен Каравелов“ 56 47 9 1 2 44 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 

СУ „Петко Р. Славейков“ 90 73,5 16,5 1 4 55,5 13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ 

74 60 14 1 4 45 6 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

ПМГ „Иван Вазов“ 39 30 9 1 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ЕГ „Гео Милев“ 55 45 10 1 2 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

СпУ "Г. Раковски" 28 21 7 1 2 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

ПГ по Ветеринарна медицина 33 21 12 1 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

ПГ по Аграрно стопанство 32 21 11 1 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПГ ТОЛП 37 30 7 1 1 26,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 

ПГ Туризъм 40 32 8 1 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Финансово-стопанска гимназия 38 30 8 1 2 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПГ по ТС  26 22 4 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧОУ „М.Монтесори“ 33 21 12 1 1 20 12 0 1 0 0 0 0 0 0 6 

ЧГТП „Р.Цончев“ 41 36 5 1 1 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 

ЧСУ „Леонардо да Винчи“ 34 33 1 1 2 31 5 0 1 0 0 0 0 1 0 5 

Общо: 1084 869,5 214,5 24 41,5 740 81 13 10 12 0 0 2 1 6 41 



 

 

Анализ на кадровата осигуреност на детските градини и училищата с педагогически 

специалисти: 

 

Силни страни на осигуреността с педагогически специалисти: 
Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците от Община Добрич се осигурява от 

общо 1437 човека, от които 1062 са педагогически персонал. Изградените в училищата екипи 

включват квалифицирани и мотивирани педагогически кадри, от които 13 педагогически съветници, 

10 логопеди и 14 ресурсни учители с много добра научна и методическа подготовка, които 

продължават да повишават своята професионална квалификация. 

Слаби страни на осигуреността с педагогически специалисти: 
Все по-осезаемо в детските градини и училищата се чувства необходимостта от психолози, 

логопеди, ресурсни учители, педагози, подготвени да работят с деца със зрителни, слухови и др. 

увреждания или хронични заболявания. Назначените такива специалисти спрямо  заявените от всяко 

училище и детска градина потребности са недостатъчно на брой. Освен това дори при вече 

назначените кадри се затруднява осигуряването на заместване при налагащи се дългосрочни 

отсъствия. 

В голяма част от учебните заведения на Община град Добрич липсват логопеди, а 

необходимостта от логопедична терапия като превенция на обучителните трудности все повече 

нараства. 

В рамките на делегирания бюджет липсват достатъчно средства за осигуряването на 

квалифицирани кадри в подкрепа на приобщаващото образование. 

 

Изведени проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с кадровата обезпеченост: 

 липса на учители по предмети за по-дълго заместване; 

 липса на необходимите квалифицирани специалисти – логопеди, ресурсни учители, 

психотерапевти, арт терапевти, сензорни терапевти и др; 

 липса на достатъчно средства от бюджетите на образователните институции за назначаване на 

специалисти, които да предоставят допълнителна подкрепа на деца и ученици; по-голяма част от 

тези специалисти работят по проекти. 

 



 

 

2. Информация за възможностите на училищата/детските градини за ресурсно 

обезпечаване на  подкрепата на децата и учениците със СОП 

 

ДГ Населено 

място 

Брой 

деца 

 със СОП 

Възможности за: 

назначаване на 

специалисти 

назначаване 

на  пом.- 

учители 
ДГ №8 гр. Добрич 10 да-логопед не 

ДГ №10 гр. Добрич 5 не не 

ДГ №12 гр. Добрич 13 специалистите са 
назначени по 

проекти 

пом. на учителя 
назначен по проект 

ДГ №17 гр. Добрич 6 специалистите са 
назначени по 

проекти 

пом. на учителя 
назначен по проект 

ДГ №18 гр. Добрич 4 не не 

ДГ №20 гр. Добрич 7 да-логопед не 

ДГ №23 гр. Добрич 13 специалистите 
са назначени по 

проекти 

пом. на учителя 
назначен по проект 

ДГ №25 гр. Добрич 9 да- логопед не 

ДГ №26 гр. Добрич 10 специалистите са 
назначени по проект 

пом. на учителя 
назначен по проект 

ДГ №27 гр. Добрич 5 не не 

ДГ №32 гр. Добрич 13 да-ресурсен 
учител 

пом. на учителя 
назначен по проект 

ЧДГ „Леонардо 
да Винчи“ 

гр. Добрич 0 не не 



 

 

 
 

Училище 

 

Брой 

ученици със 

СОП 

Възможности за: 

назначаване на 

специалисти /конкретно 

назначаване на 

пом.- учители 

ОбУ „Йордан Йовков“ 10 не не 

ОУ „Никола Вапцаров“ 9 не не 

ОУ „Панайот Волов“ 15 не не 

ОУ „Стефан Караджа“ 27 не не 

ОУ „Хан Аспарух“ 4 има назначени психолог 

и логопед по проект 

не 

ОУ „Христо Смирненски“ 3 не не 

ОУ „Христо Ботев“ 13 не не 

СУ „Димитър Талев“ 21 да не 

СУ „Св. Климент Охридски“ 22 има назначени 

специалисти 

не 

СУ „Любен Каравелов“ 
26 

не 
не 

СУ „Петко Р. Славейков“ 3 не не 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 18 не не 

ПМГ „Иван Вазов“ 0 не не 

ЕГ „Гео Милев“ 0 не не 

СпУ "Г. Раковски" 12 не не 

ПГ по Ветеринарна медицина 0 не не 

ПГ по Аграрно стопанство 9 не не 

ПГ ТОЛП 14 не не 

ПГ Туризъм 19 не не 

Финансово-стопанска гимназия 0 не не 

ПГ по ТС 8 не не 

ЧОУ „М.Монтесори“ 0 не не 

ЧГТП „Р.Цончев“ 0 не не 

ЧСУ „Леонардо да Винчи“ 0 не не 

 

3. Кадрова осигуреност със специалисти в социални и други институции на 

територията на общината 

 

Специалисти Брой 

Медицински специалисти     39 

Рехабилитатори 8 

Логопеди 5 

Ресурсни учители 23 

Психолози  7 

Психотерапевти  0 

Социални работници   17 



 

 

Реализирани форми за повишаване на педагогическите компетенции на педагогическите специалисти, свързани с 

осигуряване и реализиране подкрепа за личностно развитие на деца и ученици /работа с деца и ученици със СОП; работа с 

деца в риск; работа с изявени и даровити деца и ученици и др./: 

 

 
Форми 

 
Тема /Лектор 

Брой 

участници 

Време на 

провеждане 

Място на 

провеждане 

 
Организирана от: 

Участието е 

финансирано      от 

бюджета на: 

 

Обучителен 

семинар 

  „Децата в риск се 

нуждаят от теб“ 

30 месец 

февруари 

2022 г. 

гр. Добрич ПМГ „Иван Вазов“ ПМГ „Иван Вазов“ 

 „Агресивните деца“ 

Методи и подходи на 

учителя в детската 

градина“ 

22 месец април  

2022 г. 

ДГ № 25 „Весела“ ДГ № 25 „Весела“ не се финансира 

 Арт терапия и детската 

личност  

психолог - Ралица 

Янушева 

18 месец юни 

2022 г. 

ДГ № 27 „Славейче“  РЦПППО 
 гр. Добрич 

не се финансира 

 Иновативни методи, 

подходи, техники и 

технологии на 

преподаване. 

Компетентностен 

подход в образованието 

лектор - проф. Николай 

Колишев 

46 месец април  

2022 г. 

Департамент за 

информация, 

квалификация и 

продължаващо 

обучение-Варна 

РУО-Добрич,  
ПГТС „М.В. 
Ломоносов“, 

ПГТОЛП 

ПГТС  

„М.В. Ломоносов“ 

ПГТОЛП 

    Педагогически подходи 

и ефективни училищни 

политики за превенция  

употребата на алкохол 

от ученици 

2 

  

месец април  

2022 г. 

онлайн 

СУ „Г.С.Раковски“ 

Департамент за 
квалификация и 
професионално 

развитие на 
педагогическите 

специалисти 
ПУ“Паисий 

Хилендарски“ 
гр.Пловдив 

Департамент за 

квалификация и 

професионално 

развитие на 

педагогическите 

специалисти 

ПУ“Паисий 

Хилендарски“ 

гр.Пловдив 



 

 

  Нравственото 

възпитание – важен 

фактор за изграждане и 

усъвършенстване на 

ценностната система на 

децата и учениците 

3 месец май 

2022 г. 

гр. Париж Център за 
обучение, 

консултации и 
тренинг ЗЕТ ЕС 

Консулт,  
гр. Варна 

ДГ № 32 

„Зорница“ 

  

„Работа в екип“ 

 

 

 

3 месец юни 

2022 г. 

Слънчев бряг Център за 
съвременно 

образование –
Оперативна 

програма „Морска 
академия 2030“ 

ДГ № 32 

„Зорница“ 

 „Методът Монтесори“ 11 месец май 

2022 г. 

ДГ №18 „Дора Габе“ РЦПППО  
 гр. Добрич 

не се финансира 

 Практически умения за 

преодоляване на 

агресията и 

насилието в 

училище 

1 месец май 

2022 г. 

гр. Банкя МОН МОН 

 Превенция и интервенция 

на агресията и насилието 

в училище 

 

лектор - Екатерина 

Димитрова 

 

1 месец юни 

2022 г. 

гр. Банкя   
НЦПКПС – 

Банкя 
 
 

МОН 

 Обучение по Монтесори 

метод за деца от 0 до 6 

години 

 

1 месец 

октомври 

2022 г. 

гр. Варна  

 онлайн 

 

Асоциация 

Монтесори „Ръка за 

ръка“ 
 

СУ 

„Св.Кл.Охридски“ 

 Диагностика на знания 

и умения на ученици 

с дислексия относно 

четене с разбиране 

1 месец 

октомври 

2022 г. 

онлайн Софийски 

университет 
„Св.Кл.Охридски“ 

СУ 

„Св.Кл.Охридски“ 

 Арт терапията като 

метод за справяне с 

детските страхове 

22 месец 

октомври 

2022 г. 

ДГ 8 „Бодра смяна“ ДГ № 8 „Бодра 
смяна“ 

не се финансира 



 

 

 НП за превенция на 

Употребата на наркотични 

вещества V – VII клас – 

„Кодово име Живот“ 

лектор-Анета Кирилова 

15 месец 

октомври 

2022 г. 

гр. Добрич ОбСНВ 
 

ОбСНВ 
 

 Прилагане на 

инструментариум за 

предоставяне на 

допълнителна 

подкрепа за деца в 

риск 

 

43 месец 

октомври 

2022 г. 

ОУ „Хан Аспарух“ Директор и 
координатор на 

ЕПЛРУ 

ОУ „Хан Аспарух“ 

 Образование и ценности 1 месец ноември 

2022 г. 

Младежки център 

гр. Варна 

РУО гр. Добрич СУ „Л. Каравелов“ 

 Рисковете от трафик на 

хора в дигиталното 

пространство- 

превенция на 

предизвикателствата 

в мрежата 

1 месец ноември 

2022 г. 

онлайн 

 

ОУ „Ст. Караджа“ 

 

 

 

МОН не се финансира 

 Техники за 

преодоляване на 

трудности във 

взаимоотношенията с 

ученици със СОП 

18 месец ноември 

2022 г. 

ПГАС РЦППО 
Добрич 

не се финансира 

 Методи и подходи при 

работа с 

хиперактивни деца с 

нарушена 

концентрация на 

внимание 

 

14 месец ноември 

2022 г. 

ДГ № 20 „Радост“ ДГ № 20„Радост“ не се финансира 

  Аутизъм- същност, 

причини, диагностика 

и възможности за 

интервенция 

20 месец май 

2022 г. 

ДГ №23 „ Звездица РЦПППО Добрич Не се финансира 



 

 

 Разпознаване на 

обучителни 

затруднения и 

комплексна подкрепа 

на деца с обучителни 

трудности 

10 месец ноември 

2022 г. 

ДГ „Първи юни“ №17 ДГ „Първи юни“ 
№17 

не се финансира 

       Обучение за 
работа с деца със 

СОП 

Работа със семействата 

на деца със СОП 

и/или в риск 

2 месец юни 

2022 г. 

гр. Банкя  

Национален център за 

квалификация и 

преквалификация 

Проект „Подкрепа за 

приобщаващо 

образование“ 

Проект „Подкрепа 

за приобщаващо 

образование“ 

 
Аутизъм 

22 месец ноември 

2022 г. 

ДГ 12 „Щурче“ Ресурсен учител не се финансира 

 
Поставяне на граници  

лектор –  

Калинка Димитрова 

16 месец януари 

2022 г. 

ДГ № 27 „Славейче“ РЦПППО 
 гр. Добрич 

не се финансира 

 
„Прилагане на 

инструмент за 

идентифициране на 

маркери за риск при 

деца и ученици и 

определяне на 

възможности за 

предоставяне на 

допълнителна 

подкрепа за 

личностното развитие 

на деца и ученици в 

риск“ лектор - 

Симеон Тодоров 

1 месец април 

2022 г. 

онлайн 

СУ „Св.св. Кирил и 

Методий“  

 

НЦПКПС - гр. Банкя 

 

МОН 

 Личностни 

разстройства.  

Диагностика на децата 

със СОП 

11 месец март  

2022 г. 

 

ДГ№ 26 „Звънче“ 

 

РЦПППО 

 

ДГ№ 26 „Звънче“ 



 

 

 
Вътрешноучилищни 

обучения за 

идентифициране на 

маркерите за риск 

15 
месец март  

2022 г. 

СУ  

„Св. Кл.Охридски“ 

СУ 

„Св.Кл.Охридски“ 

не се финансира 

 Споделяне на опит от 

практиката при работа с 

деца с ДЦП - скритите 

възможности 

 

1 месец юли 

2022 г. 

онлайн 

СУ  

„Св. Кл.Охридски“ 

Карин дом 

гр. Варна 

не се финансира 

 Обучения за работа с 

дете и ученик по 

конкретен случай, за 

определяне на нивата на 

допълнителна подкрепа 

и за предоставяне на 

допълнителна подкрепа, 

за прилагане на 

стандарти в 

логопедичната работа 

5 месец 

септември 

2022 г. 

 

НЦПКПС  

гр. Банкя 

СУ „Д. Талев“ 

 

СУ Св.Св.Кирил и 

Методий“ 

 

ОУ Ст.Караджа“ 

 

СУ 

„Св.Кл.Охридски“ 

МОН 

 „Как учителят да работи с 

ученици със СОП при 

различни диагнози“ 

лектор - Николинка 

Савова 

28 месец 

септември 

2022 г. 

ПГ по туризъм ПГ по туризъм не се финансира 

 
Вътрешноучилищни 

обучения с преподаватели 

от начален и 

прогимназиален етап 

относно принципите и 

сферите на приложение на 

обща и допълнителна  

подкрепа за ученици. 

 

17 месец 

септември 

2022 г. 

СУ  

„Св. Кл.Охридски“ Училищно 

ръководство и ЕПЛР 

 

не се финансира 



 

 

 Прилагане на инструмент 

за идентифициране на 

маркери за риск при 

деца и ученици и 

определяне на 

възможности за 

предоставяне на 

допълнителна 

подкрепа за 

личностното развитие 

на деца и ученици в 

риск 

лектор - Симеон Тодоров 

26 месец 

октомври 

2022 г. 

 

онлайн 

ОУ „Ст. Караджа“ 

 

 

ОУ „Ст. Караджа“ 

 

 

МОН 

 Позитивна класна стая 

 
20 месец 

октомври 

2022 г. 

ОУ „П.Волов“ ОУ „П.Волов“ ОУ „П.Волов“ 

 Съвременни 

предизвикателства пред 

ресурсните учители, 

подпомагащи 

интегрираните зрителни 

затруднения на 

учениците в България 

лектор -  Мира Цветкова 

1 месец 

октомври 

2022 г. 

онлайн 

СУ „Св.св.Кирил и 

Методий“ 

 

Софийски 

университет 

„Св. Климент 

Охридски 

не се финансира 

 Въвеждане и използване 

на допълваща и 

алтернативна 

комуникация за развиване 

на умения за общуване и 

комуникация при деца с 

аутизъм и сходни 

комуникативни 

нарушения 

 

1 месец ноември 

2022 г. 

онлайн 

 

СУ  

„Св. Кл.Охридски“ 

Логопедичен център 

„Ромел“ 

 

не се финансира  



 

 

 Обучение по Монтесори 

метод за деца със СОП  1 месец ноември 

2022 г. 

онлайн Асоциация 

Монтесори 

„Ръка за ръка“ 

СУ 

„Св.Кл.Охридс

ки“ 

 Техники за преодоляване 

на трудности във 

взаимоотношенията с 

ученици със СОП 

18 месец ноември 

2022 г. 

ПГАС - Добрич РЦПППО  

гр. Добрич 

РЦПППО  

гр. Добрич 

 Прилагане на ин-

струмент за 

идентифициране на 

маркери на риск при 

деца и ученици и 

определяне на въз-

можности за 

предоставяне на 

допълнителна подкрепа 

за личностно развитие на 

деца и ученици в риск 

 

лектор - Христина 

Стойкова 

 

52 месец ноември 

2022 г. 

СУ „Св.св.Кирил и 

Методий“ 

 

СУ „Св.св.Кирил 

и Методий“ 

 

СУ „Св.св.Кирил 

и Методий“ 

 

 Ограмотяване на 

ученици с маркери за 

дислексия 

лектор - Василена 

Иванова 

52 месец ноември 

2022 г. 

СУ „Св.св.Кирил и 

Методий“ 

 

СУ „Св.св.Кирил 

и Методий“ 

 

СУ „Св.св.Кирил 

и Методий“ 

 

 Приобщаващо 

образование на деца и 

ученици със СОП - една 

световна политика 

лектор - Мира Цветкова  

1 месец ноември 

2022 г. 

онлайн 

СУ „Св.св.Кирил и 

Методий“ 

 

Софийски 

университет 

„Св. Климент 

Охридски 

не се финансира 



 

 

 Иновативни подходи 

при работа с деца с 

дискалкулия и 

математическа 

тревожност 

1 месец април 

2022 г. 

онлайн фирма „Глоса 

Терапи“ 

 

СУ „Д. Талев“ 

Работна среща Работа с новите поколения 

ученици – поколение Z и 

поколение @/  

лектор - Росица Кирилова 

 

66 месец април 

2022 г. 

СУ „П. Р. Славейков“ 

 
Росица Кирилова 

 

СУ „П. Р. 

Славейков“ 

 

 

 

Добри практики в 

работата с талантливи 

деца от уязвими групи 

2 месец юни 

2022 г. 

Детска градина 

№32 „Зорница“ 

НЧ „Романодром-

2002“, 

гр. Добрич 

НЧ „Романодром-

2002“, 

гр. Добрич 

 Участие в олимпиади 
30 месец юли 

2022 г. 

гр. Казанлък ПМГ „Иван Вазов“ 
ПМГ  

„Иван Вазов“ 

 Работна среща с 

членовете на екипите за 

организация и 

управление на 

институцията и със 

специалистите, 

назначени  по проект 

„Подкрепа за 

приобщаващо 

образование“ 

лектор - Д. Великова 

Всички 

специалист

и по проект 

ППО от ОУ 

„Хан 

Аспарух“ 

месец 

октомври 

2022 г. 

 

ОУ „Хан Аспарух“ 

 

 РУО гр. Добрич 

 

Проект „Подкрепа 

за приобщаващо 

образование“, 

 

 Управление на 

конфликтите и 

противодействие на 

насилието, агресията и 

тормоза, породени от 

изолацията в условията на 

COVID – 19 

69 месец 

октомври 

2022 г. 

СУ „П. Р. Славейков“ 

 

Председател УККД 

 

 

не се финансира 



 

 

 Оказване на обща 

подкрепа на децата в 

детската градина 

22 месец 

октомври 

2022 г. 

ДГ 12 „Щурче“ логопед и 

психолог 

не се финансира 

 Мотивиране на 

учителският екип за 

ефективна работа чрез 

използване на Арт- 

терапевтични техники в 

работата за обща и 

допълнителна подкрепа  

за личностното развитие 

на децата от  детската 

градина 

11 месец ноември 

2022 г. 

ДГ№ 26 „Звънче“ психолог 

и логопед  

от РЦПППО 

ДГ№ 26 „Звънче“ 

 Иновативни стратегии, 

методи и форми за 

психологическа 

подкрепа на деца и 

ученици 

лектор - председател 

УККД 

69 
месец 

декември 

2022 г. 

СУ „П. Р. Славейков“ 

 

Председател УККД 

 

не се финансира 

Екипни срещи Извършена оценка на ИП 
на 5 ученици - 2 в 
начален етап и 3 в 
прогимназиален 

10 месец 

 септември 

2022 г. 

ОУ „Хан Аспарух“ Координатор на 

ЕПЛРУ 

ОУ „Хан Аспарух“ 

 Изработване на 
индивидуални учебни 

програми 
 

9 месец 

септември 

2022 г 

ОУ „П.Волов“ 
 

Координатор  

в ОУ „П.Волов“ и  

ресурсен учител  

от РЦПППО 

не се финансира 

 Пет екипни срещи на 
класните ръководители  с 
18-те ученици със СОП 

за участие в НВО (IV, VII 
клас) 

18 месец 

октомври 

2022 г. 

СУ ,,Св. св. Кирил и 

Методий“ - гр. 

Добрич 

 

СУ ,,Св. св. Кирил и 

Методий“  

не се финансира 

 
 

Среща на екип от 
специалисти с родители 

на деца в риск 

7 месец 

ноември и 

2022 г. 

ДГ 12 „Щурче“  ДГ 12 „Щурче“ не се финансира 



 

 

 Изработване на 
индивидуални учебни 

програми 

 

4 месец 

декември 

2022 г. 

ОУ „П.Волов“ 

 

Координатор  

в ОУ „П.Волов“ и  

ресурсен учител  

от РЦПППО 

не се финансира 

 
Екипни срещи относно 

предоставяне на обща и 

допълнителна подкрепа, 

както и предоставяне на 

подкрепа за деца в риск 

34 месец 

декември 

2022 г. 

СУ 

„Св.Кл.Охридск

и“ 

Училищно 

ръководство и ЕПЛР 

 

СУ 

„Св.Кл.Охридски“ 

Тренинг 
Видове и превенция на 

насилието и риска от 

насилие 

30 месец 

февруари 

2022 г. 

гр. Добрич ПМГ „Иван 

Вазов“ 
ПМГ „Иван Вазов“ 

 
 

Приказките като 

терапевтично средство 

при работа с деца 

лектор - Лидия 

Йорданова 

16 месец 

септември 

2022 г. 

КК „Св. Св. 

Константин и 

Елена“ 

Център за 

обучение, 

консултации и 

тренинг ЗЕТ ЕС 

Консулт,  

град Варна 

ДГ № 32 „Зорница“ 

  

Енигмата на аномалното 

детско развитие, добри 

практики при работа с 

трудни деца и общуване с 

родителите на децата със 

СОП 

 

11 месец 

февруари 

2022 г. 

  ДГ№ 26 „Звънче“ ДГ№ 26 „Звънче“ 
ДГ№ 26 „Звънче“ 

 Съвременни дигитални 

технологии в помощ на 

учителя за преодоляване 

на трудности при 

обучение на деца със СОП 

и дефицити 

14 месец април  

2022 г. 

 ДГ № 20 „Радост“ ДГ № 20 „Радост“ 
ДГ № 20 „Радост“ 



 

 

 
Обучение 

Методи и подходи за 

работа с деца в риск 

5 месец  

октомври 

2022 г. 

гр. Банкя Национален център 

за повишаване на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти 

 

НП „Мотивирани 

учители и 

квалификация 

 „Спокойни родители – 

щастливи деца“ 

22 месец  

февруари  

2022 г. 

ДГ 12 „Щурче“ Център за психично 

консултиране и 

медиация „Спектър“ 

гр. Варна 

Проект „Успяваме 

заедно“ 

 Прилагане на 

специализирана методика 

за допълнително обучение 

по български език на деца 

от предучилищна възраст 

лектори - доц. д-р Евгения 

Тополска, Радка Иванова, 

Катя Вълева 

 

16 месец  април 

2022 г. 

град Варна  „Просвета – София“ 

АД 

ЦОИДУЕМ 

 

 Работилници за срещи на 

класа 

 

5 месец април 

2022 г. 

гр.София НЦПКПС 

 

СУ 

„Св.Кл.Охридски“ 

 Основни моменти в 

прилагане на наредбата за 

приобщаващо образование 

6 месец юни 

2022 г. 

РЦПППО  

гр. Добрич 

РЦПППО  

гр. Добрич 

не се финансира 

 „Какво е асертивност и 

как да бъдем асертивни“ 

1 месец юли 

2022 г. 

гр.Плиска МКБППМН 

Община град Добрич 

МКБППМН 

Община град 

Добрич 

 Методи и подходи за 

работа с деца в риск. 

Работа с родители в 

процес на приобщаващо 

образование, включително 

за превенция на насилието 

и агресията и създаване на 

сигурна училищна среда  

 

1 

  месец 

септември 

2022 г. 

онлайн НЦПКПС По проект 

ДГ №10 „Слънчице“ 



 

 

 Методика на 

диагностичното 

изследване в училище 

 месец  

октомври  

2022 г. 

онлайн ДИКПО 

 

не се финансира 

 Диагностична дейност на 

учителя 

 

1 месец  

октомври  

2022 г. 

онлайн ДИКПО 

 

не се финансира 

 Изследване на 

езиковите функции 

при ученици с 

дислексия 

1 месец 

октомври  

2022 г. 

СУ „Св.Кл.Охридски“ 
СУ„Св.Кл.Охрид

ски“ 

не се финансира 

 Мотивация на 

учениците за учене и 

личностно  развитие 

1 месец 

октомври  

2022 г. 

онлайн 
ШУ 

„К.Преславски“ 

не се финансира 

 Сертифицирано обучение 

за медиатори  

2 месец ноември 

2022 г. 

гр. София Академия 

„Споразумения“ 

 

не се финансира 

 "Обучение по Монтесори 

метод за деца от 6 до 12 

години" 

1 месец 

декември 

2022 г. 

онлайн 

 

 

Асоциация 

Монтесори „Ръка за 

ръка“ 

 

 

СУ 

„Св.Кл.Охридски“ 

 Сертифицирано 

надграждащо обучение за 

медиация в образованието 

 

1 месец 

декември 

2022 г. 

гр. София Академия 

„Споразумения“ 

 

не се финансира 

 Невропедагогика и 

съвременен 

образователен процес 

лектор - А. Кузманов 

1 месец 

декември 

2022 г. 

онлайн 
БСУ и фондация 

“Кузманов“ 

ОУ „ Христо Ботев“ 

Национална 

конференция 

Регионална 

конференция 

„Приобщаването – 

приемане и подкрепа 

на индивидуалността 

на всяко дете“ 

2 месец юни 

2022 г. 

гр. Добрич РЦПППО, 

 град Добрич 

РЦПППО, 

 град Добрич 



 

 

 
Научно-практическа 

конференция 

„Образование и 

ценности“ 

1 месец 

октомври  

2022 г. 

гр.Варна ЦПЛР - Варна СУ„Св.Кл.Охридск

и“ 

 Силата на допълваща и 

алтернативна 

комуникация за 

персонализирано 

обучение на деца със 

физически ограничения                      

лектор - Кристин 

Стадсклайв  

4 месец ноември 

2022 г. 

онлайн Фондация „ Астис- 

Помагащи 

технологии“ 

Фондация „ Астис- 

Помагащи 

технологии“ 

 „Учители на Лидери“ 
1 месец 

декември 

2022 г. 

онлайн „FUNтазия“ ОУ „ Христо 

Ботев“ 



 

 

Анализ на изведени проблеми, свързани с повишаване на педагогическите 

компетенции на учителите и директорите по посока осигуряване и реализиране на 

подкрепа за личностно развитие на деца и ученици 

 

За успешното реализиране на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

деца и ученици, от получената информация следва, че все повече педагози от Община град 

Добрич участват в квалификационни дейности – в или извън училище. Училищата са 

реализирали и дейности за обмен на педагогически практики за взаимодействие с деца и 

родители по методически обединения, провели са открити педагогически ситуации, 

организирали са съвместни инициативи – практикуми, театрални и танцови спектакли, спортни 

състезания, тържества. С оглед повишаване на педагогическите компетенции, директори, 

заместник-директори, педагогически съветници, психолози, логопеди, ресурсни и други учители 

са участвали в обучения, курсове, семинари, работни срещи, конференции и други 

квалификационни форми по проблемите на приобщаващото образование. 

Училищните ръководства на общинските училища в град Добрич ясно осъзнават 

необходимостта от специфични умения и компетентности на своите педагогически специалисти, 

които трябва да са подготвени, за да реагират адекватно, както в осигуряването на кариерно 

ориентиране и занимания по интереси за развитие на способностите, за изява на дарбите в 

областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта и в организирането на дейности по 

превенция на тормоза и насилието, така и да работят със специфичен инструментариум 

съобразно индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни 

потребности.  

 

ІV. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ПОДКРЕПЯЩАТА СРЕДА И 

УСЛОВИЯ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 

1. Обща обезпеченост 
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ДГ № 8 да да да да да да не не - 

ДГ № 10 да да да да да да не не - 

ДГ № 12 да да да да да да не не - 

ДГ №17 да да да не да да не не - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училище 
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ОбУ „Йордан Йовков“ да да да не да не не не не 

ОУ „Никола Вапцаров“ да да да не да не да да не 

ОУ „Панайот Волов“ да да да да да не да да не 

ОУ „Стефан Караджа“ да да да не да не да не не 

ОУ „Хан Аспарух“  не не не да да не да не не 

ОУ „Христо Смирненски“ да да да да да не да не не 

ОУ „Христо Ботев“ да да да да да не да не не 

СУ „Димитър Талев“ да да да да да не да не не 

СУ „Св. Климент Охридски“ да да да да да да не не не 

СУ „Любен Каравелов“ да да не да да да не не не 

СУ „Петко Р. Славейков“ да да да да да да не не не 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ да да да да да да не не не 

ПМГ „Иван Вазов“ да да да да да не не не не 

ЕГ „Гео Милев“ да да да да да не не не не 

СпУ "Г. Раковски" да да да не да не да не не 

ПГ по Ветеринарна медицина да да да да да не не не не 

ПГ по Аграрно стопанство да да да да да не не да да 

ПГ ТОЛП да не да да да не да да да 

ПГ Туризъм да не да не да не не не не 

Финансово-стопанска гимназия да да да да да не не не не 

ПГ по ТС да да да да да не не да да 

ЧОУ „М.Монтесори“ да не да да да да не не не 

ЧГТП „Р.Цончев“ да не да да да да не не не 

ЧСУ „Леонардо да Винчи“ да не да да да не да не не 

Д Г№18 да да да да да да не не - 

ДГ №20 не да да да да да не не - 

ДГ №23 да да да да да да не не - 

ДГ № 25 да да да да да да не не - 

ДГ № 26 да да да да да да не не - 

ДГ № 27 да не да не да да не не - 

ДГ №32 да да да да да да не не - 

ЧДГ 

„Леонардо 

да Винчи“ 

да не да да да не да не - 



 

 

2. Достъпна физическа и архитектурна среда 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ НА ФИЗИЧЕСКАТА И АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 
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Входни и комуникационни пространства 

 

Пригодност на помещенията и 

пространствата за общо 

ползване за хора с увреждания 
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Наличие на 

спортни 
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спортни 

съоръжения 

на двора 

 

 

 

 
Достъпен вход 

 

 

 

 
Достъпност до помещения  

и пространства 

 

Създадени 

условия за 

деца с 

увреждания 

в 

занималнята, 

спалнята и 

други 

Помещения 

на ДГ 

 

Използваемост 

на общи 

помещения за 

деца с 

увреждания- 

физкултурен 

салон,музикален 

салон, коридори 

и фоайета, 

дворни 

пространства. 
 

Рампа 
Подемна 

платформа Безопасни 

парапети 

Нехлъзгава 

настилка 

Тактил-

ни 

ивици 

Подем

на 

платфор

ма 

ДГ№8 не не да не не не не не не да да 

ДГ№10 да  не да не не не не не не не да 

ДГ№12 не не да не не не не не не да не 

ДГ№17 не не да не не не не не не да да 

ДГ№18 не не да не не не не не не да да 

ДГ№20 не не да не не не не не не не да 

ДГ№23 не не да не не не не не не да да 

ДГ№25 не не да не не не не не не не да 

ДГ№26 не не да не не не не не не да да 

ДГ№27 не не да не не не не не не да не 

ДГ№32 да  

/сграда  

„Строител“/ 

да 

/сграда 

„Строител

“/ 

да     да  

 

да  

 

да да да да да да 

ЧДГ  да не не да не не да да да да не 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА 

 

 

 

 

 

 

 

Училище 

 
 

Входни и комуникационни пространства 

Пригодност на 

помещенията и 

пространствата за общо 

ползване за хора с 

увреждания 

 

 

 

 

Достъпно и 
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Достъпност до помещения и пространства 

 

 
Създадени 

условия в 

класни стаи 
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увреждания 

Използваем 

ост на общи 

помещения, 

зали аула, 

столова, 

физкултуре 

н салон и др. 

за ученици с 

увреждания 

 
Рампа 

Подемна 

платфор 

ма 

 
Безопасни 

парапети 

 
Неглъзгав 

а настилка 

 
Тактилн 

и ивици 

Подемна 

платфор 

ма 

ОбУ „Йордан Йовков“ не не да не не не не не не 

ОУ „Никола Вапцаров“ да не да не не не да да да 

ОУ „Панайот Волов“ не не да не не не не не не 

ОУ „Стефан Караджа“ да не да не не не не не не 

ОУ „Хан Аспарух“ да не да не не не не не да 

ОУ „Христо Смирненски“ да не да да да не да да да 

ОУ „Христо Ботев“ да да да не не да да да да 

СУ „Димитър Талев“ да не да да не да да не да 

СУ „Св. Климент Охридски“ да не да да да да да да да 

СУ „Любен Каравелов“ не не да не не не не не не 

СУ „Петко Р. Славейков“ да да да да не да да да да 

СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ 

да не да не не да не не да 

ПМГ „Иван Вазов“ не да да да не да не не да 

ЕГ „Гео Милев“ да не да да не да да да да 

СпУ "Г. Раковски" не не да  не не не не да не 

ПГ по Ветеринарна да не да да да да да да да 



 

 

медицина          

ПГ по Аграрно стопанство не не да не не не не не не 

ПГ ТОЛП да не да да не не не да да 

ПГ Туризъм не не не не не не не не не 

Финансово-стопанска гимназия да не да не да не да да да 

ПГ по ТС да да да да не не да да да 

ЧОУ „М.Монтесори“ да не не не не не не не не 

ЧГТП „Р.Цончев“ да не не не не не не не не 

ЧСУ „Леонардо да Винчи“ да не не да не не да да да 

 

3. Специализирана подкрепяща среда в образователните институции на територията на общината:   

   

 

Логопедични 

кабинети 

  
Обзаведени помещения, даващи възможност за: 

 
Ресурсни 

кабинети 

ДГ 

  

Учебни места за 

деца в инвалидни 

колички 

Учебни места за деца 

 с увреден слух 

Учебни места за деца с 

намалено/ увредено 

зрение 

ДГ № 8 да не    не не не 

ДГ № 10 не не    не не не 

ДГ № 12 да да    не не не 

ДГ № 17 да не    не не не 

ДГ № 18 да да    не не не 

ДГ № 20 да да                не не не 

ДГ № 23 да да                не не не 

ДГ № 25 да да                не не не 

ДГ № 26 да да    не не не 

ДГ № 27 да не    не не не 

ДГ № 32 да да    да не не 

ЧДГ 

„Леонардо 

да Винчи“ 

да не    да не не 



 

 

 

 

Училище 

 

 
Логопедични 

кабинети 

 

 
Ресурсни 

кабинети 

Обзаведени помещения, даващи възможност за: 

Учебни места за 

ученици в 

инвалидни 

колички 

 

Учебни места 

за ученици с 

увреден слух 

Учебни места за 

ученици с 

намалено/увредено 

зрение 

ОбУ „Йордан Йовков“ не да не не не 

ОУ „Никола Вапцаров“ не да да не не 

ОУ „Панайот Волов“ не да не не не 

ОУ „Стефан Караджа“ да да не не не 

ОУ „Хан Аспарух“ да да не не не 

ОУ „Христо Смирненски“ не да не не не 

ОУ „Христо Ботев“ да да да да не 

СУ „Димитър Талев“ да да не не не 

СУ „Св. Климент Охридски“ да да не не не 

СУ „Любен Каравелов“ да да не не не 

СУ „Петко Р. Славейков“ да не да не не 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ да да не не не 

ПМГ „Иван Вазов“ не не да не не 

ЕГ „Гео Милев“ не не да не да 

СпУ "Г. Раковски" не да не не не 

ПГ по Ветеринарна медицина не не не не не 

ПГ по Аграрно стопанство не да не не не 

ПГ ТОЛП не да да не не 

ПГ Туризъм не не не не не 

Финансово-стопанска гимназия не не да не не 

ПГ по ТС не да не не не 

ЧОУ „М.Монтесори“ да не не не не 

ЧПГТП „Р.Цончев“ не не не не не 

ЧСУ „Леонардо да Винчи“ да не да не не 



 

 

4. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби:  

Осигурени възможности за ползване на подходяща физическа среда, обзавеждане, 

оборудване, материали, консумативи 

 

В училищата на територията на Община град Добрич има създадени благоприятни 

условия за личностното развитие на учениците с изявени дарби. Осигурени са физкултурни 

салони и спортни площадки. Със спортни съоръжения разполагат 22 от училищата. 

По "Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и 

общински училища" на МОН  предстои изграждане на спортна площадка с комбинирана  спортна 

настилка за волейбол и лека атлетика  в двора на  СУ "Св. Климент Охридски". Същевременно по 

проект "Възобновяема енергия и енергийна ефективност в Община гр.  Добрич " ще бъдат 

извършени мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортно училище „Г.С.Раковски“ и 

ЦПЛР - ученическо общежитие, с които да се постигне подобряване на енергийните 

характеристики на сградата и трансформацията им в сграда с близко до нулево потребление. 

Почти всички детски градини имат изградени спортни площадки, като през последните 

години спортните им съоръжения се обновяват.  

В образователните институции в системата на предучилищното и училищното 

образование в град Добрич има оборудвани компютърни кабинети с постоянен интернет достъп, 

специализирани кабинети с мултимедийни проектори, зали за училищни изяви, библиотеки. 

Детска градина №8 „Бодра смяна“ работи със Софтуерна платформа „Енвижън“, която подпомага 

образователния процес на децата от предучилищните групи. Платформата дава възможност за 

осъществяване на интерактивно обучение, в което се включват всички деца. 

Сформирани са групи за извънкласни дейности по интереси по множество проекти: 

„Подкрепа за успех“, „Заедно в изкуствата и спорта“, „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“ и др. Във всички детски градини са сформирани групи за допълнителни 

дейности като: народни танци, английски език, футбол, салса и др., като същевременно се 

провеждат и допълнителни обучения по проекти „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“, „Подкрепа за приобщаващо образование“, „Образование за 

утрешния ден“ и др. 

Една част от консумативите и материалите за децата и учениците се осигуряват чрез 

средства от европейски проекти, но разгръщането на цялостния детски потенциал в среда, 

мотивираща ги за развитие и отговаряща на индивидуалните им потребности, предполага и 

допълнително обезпечаване, както и осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане. 

В град Добрич работата  с талантливите и даровити деца в областта на науката, изкуството 

и спорта се осъществява в детските градини, училищата, спортните комплекси, народните 

читалища, културните институти и Младежки център, които разполагат с добра и модерна 

материална и техническа база. 

 

5. Изведени проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с осигуряването на 

пълноценна материална среда за образование на учениците и подкрепа за личностното им 

развитие: 

Училищата с по-голям брой ученици в град Добрич, работещи по много проекти, успяват 

да осигурят пълноценна материална среда за индивидуалното развитие и успехи на своите 

възпитаници, макар че все още училищните ръководства търсят възможности за оборудване на 

езикови кабинети, кабинети по обществени и природни науки, ателиета за извънкласни, клубни и 

проектни дейности. 

Като недостатъчно достъпна по отношение на децата със специални образователни 

потребности може да бъде определена физическата и архитектурната среда в детските градини 

и училищата. В 17 от училищата има изградена рампа, в 20 – безопасни парапети, в   10 – 



 

 

нехлъзгава настилка, в 4 – тактилни ивици. Директорите на образователните институции смятат, 

че не са създадени подходящи условия в занимални, спални помещения, класните стаи и 

кабинети, както и че общите помещения – зала, аула, столова, физкултурен салон, не могат да 

бъдат използваеми от деца и ученици          с увреждания. 

По отношение на детските градини – в 11 детски градини има изградени безопасни 

парапети, три сгради от тях разполагат с рампа и една сграда с подемна платформа.  

Образователните институции на територията на Община град Добрич разполагат с 21 

логопедични и 22 ресурсни кабинета. 

В заключение може да се посочи, че Община Добрич, както и институциите в системата 

на образованието работят по подобряване на материалната база в детските градини и училищата, 

но тя все още не е достатъчна за качествено обучение на деца и ученици със специални 

образователни потребности. Архитектурната достъпност е факт само за една част от 

образователните институции. Необходими са целеви средства и планирани действия за 

осигуряването на материалните условия в съответствие с нормативните изисквания. 

 

V. ИНФОРМАЦИЯ И   АНАЛИЗ   НА   ДАННИТЕ   ЗА   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   И 

ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ 

 
Данни за изградените партньорства между образователните институции и други 

заинтересовани страни 

Училищата от Община град Добрич имат изградени традиции за партньорство и 

съвместни инициативи в подкрепа на деца и ученици с научни, образователни, информационни, 

културни и спортни институции с: РБ „Дора Габе“, Регионален исторически музей – Добрич, 

Общински младежки център „Захари Стоянов“, Художествена галерия, Държавен куклен театър 

„Дора Габе“, Драматичен театър „Йордан Йовков”, читалищата и неправителствените 

организации, които работят в сферата на изкуството и др. Те търсят съдействие на Дирекция 

„Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето“, Детска педагогическа стая, МКБППМН, 

РЗИ, БЧК.  

При работата с деца и ученици със СОП има добра координираност между ресурсните 

учители от РЦПППО град Добрич и учителите от училищните екипи за подкрепа за личностно 

развитие. 

В търсене на нови форми, удовлетворяващи интересите на учениците и осигуряващи им 

пълноценно оползотворяване на свободното време, училищата си партнират и с всички клубове, 

предприятия и дружества в областта на спорта. 

По европейските проекти, по които работят, училищата си сътрудничат и с образователни 

институции от други държави – Полша, Румъния, Турция, Италия, Испания, Франция, Кипър, 

Латвия, Словения и др. 

Двете професионални гимназии – ПГ по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов” и 

ПГ по аграрно стопанство имат изградени партньорства с фирми и земеделски кооперации на 

територията на гр. Добрич и областта, както и с Български ветеринарен съюз, Областна дирекция 

по безопасност на храните, „Олива АД“, „СС-ВЕТ”, „ВИВА-ВЕТ”, „Екоагро“, „Амета Холдинг“и 

др. 

Училищата на територията на Община град Добрич имат добре развита партньорска 

мрежа. Всяка от образователните институции има традиции в сътрудничеството си с действащите 

социални институции, клубове, неправителствени организации и др. Препоръките, които могат 

да бъдат направени на базата на анализа на създадените партньорства, са в посока на по- 

активното включване на институции и фирми в осигуряването на разнообразни дейности по 

подкрепа на личностно развитие, които предполагат реализирането на по-дългосрочни съвместни 

инициативи съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците. 



 

 

 

VI. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА 

И УЧЕНИЦИТЕ 

 

Община град Добрич има много добре развита спортна и културна инфраструктура, която 

дава възможност на децата и младите хора да развиват и изявяват интересите, способностите и 

таланта си в областта на науката, изкуствата и спорта. Във всички училища са създадени 

условия за удовлетворяване на интересите и индивидуалните им потребности за личностно 

развитие в свободното от учене време. На учениците се предоставя богато разнообразие от 

форми за допълнителна подготовка и в този смисъл надграждане на знания, умения и 

компетентности, които им гарантират успешно представяне на общински, регионални, 

национални, международни фестивали, конкурси, състезания и олимпиади. 

В образователните институции на територията на град Добрич работят добре подготвени 

педагогически специалисти, които вече са участвали в квалификационни форми, свързани с 

методите на работа и успешната интеграция на деца със специални образователни потребности, 

но продължават да повишават своята квалификация чрез включването си в обучения, курсове, 

семинари по проблемите на приобщаващото образование. 

Предвид необходимостта от осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на децата и 

учениците все по-осезаемо се чувства потребността от назначаване на нови специалисти в 

детските градини и училищата – предимно психолози, логопеди, ресурсни учители. Кадровата 

осигуреност в това отношение към момента се оказва недостатъчна. 

При осигуряване на допълнително държавно или друго алтернативно финансиране 

училищата биха могли в по-голяма степен да подобрят своята физическа и архитектурна среда и 

назначат квалифицирани кадри, които да бъдат част от училищните екипи в помощ на 

нуждаещите се деца и ученици. 



 

 

Сътрудничество между институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, държавните и местните органи и структури и 

доставчиците на социални услуги 

Между училищата в град Добрич и представителите на държавните, местните 

органи и структури и доставчиците на социални услуги има изградени много добри 

партньорски взаимоотношения, които трябва да продължат да се развиват в отговор 

на необходимостта от предоставяне на пълноценна обща и допълнителна подкрепа 

за децата и учениците. Усилията на цялата общественост трябва да са насочени към 

планиране и реализиране на съвместни дейности и изяви съобразно 

индивидуалните потребности, както на децата с изявени дарби, така и на децата в 

риск, с хронични заболявания или със специални образователни потребности. 

В Община град Добрич функционират и следните социални услуги за деца и 

младежи: 

 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – РЕЗИДЕНТЕН ТИП 

• Комплекс за социални услуги „Дъга“, обединяващ три Центъра за настаняване 

от семеен тип за деца без увреждания с капацитет 45 потребители; 

• Комплекс за социални услуги, обединяващ четири Центъра за настаняване от 

семеен тип на деца и младежи с увреждания – капацитет 56 потребители и 

Център за обществена подкрепа с 30 потребители; 

   СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ПОЧАСОВA И ДНЕВНА ГРИЖА 

• Комплекс за социални услуги „Палитра“, част от който са Дневен център за деца 

с увреждания с капацитет 70 места; 

• Център за обществена подкрепа към КСУД “Дъга“, с капацитет 30 места; 

•  Център за обществена подкрепа , с външен доставчик Български червен кръст 

с капацитет 25 потребители; 

      МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ – оказва подкрепа и предоставя услугата „Личен 

асистент“ на 88 деца с увреждания 

 
    СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОЕКТИ 

• „Приеми ме 2015“  - проект, по който през последните две години се 

осигурява семейна среда за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа 

в  семействата на 27 приемни родители на територията на цялата област 

Добрич. 

• „Наблюдавано жилище за младежи“, с капацитет 6 младежи от 18 до 21 години 

• „Приют за бездомни лица и семейства“, с капацитет 15 човека 

• „За равен шанс за децата“ – проект, чрез който в Общностен център 

предоставяме четири интегрирани услуги в подкрепа на 565 деца от 0 до 7 г. , 

ползвали  услугата Здравна детска консултация и дейности по превенция на 

заболяванията, а на 15 деца с проблеми в развитието е оказана индивидуална 

педагогическа подкрепа за училище;       

 

Посочените институции за социални услуги извършват дейности, 

регламентирани в ЗПУО – превантивна, диагностична, рехабилитационна, 



 

 

корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици, както и педагогическа и 

психологическа подкрепа. В тези институции работят специалисти, които 

компенсират техния недостиг в институциите в системата на образованието. 

В Община град Добрич има изградена и добре функционираща система за 

предучилищно  и училищно образование, която чрез екипната работа между 

учителите и другите педагогически специалисти се стреми да осигурява подходяща 

физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и 

уменията на децата и учениците. С помощта на широка партньорска мрежа между 

училищата, държавните и местни органи и структури, се реализират различни форми 

на подкрепа за личностно развитие чрез съвместни проекти, инициативи, дейности по 

превенция на тормоза и насилието, дейности за мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение и т.н. За осмисляне на свободното време на учениците, 

включително и       на учениците с идентифицирана нужда от специална подкрепа, както 

и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия, Община град Добрич 

предлага включване в клубове по интереси, школи, курсове съобразно 

индивидуалните потребности и желание за развитие на  собствения потенциал в 

съответната сфера. 
 

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДА 

БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ 

ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 2023-2024 ГОДИНА 
 

 

Разкриване/функциониране на ЦПЛР на общинско ниво 

Потребностите от планиране и реализиране на дейности за подкрепа за 

личностно развитие на децата с изявени дарби, на децата в риск, с хронични 

заболявания или със СОП, все повече нарастват, както в национален, така и в 

регионален мащаб.  

 

Нуждаещите се от приобщаващо образование прогресивно увеличават своя 

брой, което налага и детските градини, и училищата от град Добрич, които не могат 

да осигурят достатъчно квалифицирани кадри, да търсят съдействие отвън. В този 

смисъл разкриването и функционирането на общински Център    за подкрепа за 

личностно развитие се превръща в неизменна необходимост като извънучилищно 

звено, в екипа на което ще бъдат концентрирани специалисти, от които деца и 

ученици ще получават адекватна грижа, педагогическа и психологическа подкрепа за 

развитие на интересите, способностите, компетентностите или ресурсно 

подпомагане при регистрирани специални образователни потребности. 

 

Привличане на целеви средства за модернизиране на материално-

техническата база и за                  развитие на нови дейности за подкрепа на личностно 

развитие 

 

Събрали информацията (имена, фамилия; месторабота, длъжност): 

 

 Д-р Емилия Баева – зам.-кмет „Хуманитарни дейности” 

 Дияна Борисова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” 

 Марияна Симеонова – главен експерт „Училищно образование” 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис-извлечение!  

ОСЗ 45/28 февруари 2023 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

и Превантивно-информационен център за 2022 г. и План за действие – 2023 г. за 

изпълнение на Общинската стратегия за превенция на наркомании на ОбСНВ град 

Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 12: 

 

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

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

Превантивно-информационен център по наркотични вещества град Добрич за 2022 г. 

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

ЗМСМА приема План за действие – 2023 г. за изпълнение на Общинската стратегия за 

превенция на наркомании от Общински съвет по наркотични вещества град Добрич. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ – 36; „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 45/28 февруари 2023 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на части от имоти- публична общинска собственост – Щанд №1, 

Щанд №2, Щанд №3, Щанд №4/6, Щанд №5, Магазин №8 и Магазин №9 от сграда 

Хали и Терен №1 за монтиране на павилион по чл. 56 по ЗУТ, Терен №2 за монтиране 

на павилион по чл. 56 по ЗУТ, Терен №3 за поставяне на преместваем обект – павилион 

за тото-пункт с унифициран дизайн и одобрен модел по чл. 56 от ЗУТ, и Терен №8 за 

монтиране на павилион по чл. 56 по ЗУТ, имоти находящи се на Централен 

кооперативен пазар. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 13: 

 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се 

проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – 

публична общинска собственост:  

  

 1. Щанд №1 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на 

Централен кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 21,40 кв.м, с начална тръжна 

цена 300,03 лева месечно и 20% ДДС.  
 

 2. Щанд №2 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на 

Централен кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 21,34 кв.м, с начална тръжна 

цена 299,19 лева месечно и 20% ДДС.  
 

 3. Щанд №3 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на 

Централен кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 28,38 кв.м, с начална тръжна 

цена 397,89 лева месечно и 20% ДДС.  
 

 4. Щанд №4 и Щанд №6, който е изнесен, несамостоятелна обособена част от 

щанд № 4 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен 

кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 31,11 кв.м, с начална тръжна цена 436,16 

лева месечно и 20% ДДС.  
 

 5. Щанд №5 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на 

Централен кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 20,41 кв.м, с начална тръжна 

цена 286,15 лева месечно и 20% ДДС. 
 



 

 

 6. Магазин №8 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на 

Централен кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 25,27 кв.м, с начална тръжна 

цена 354,29 лева месечно и 20% ДДС.  
 

 7. Магазин №9 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на 

Централен кооперативен пазар, за търговия, с обща площ 15,00 кв.м, с начална тръжна 

цена 210,30 лева месечно и 20% ДДС. 
 

 8. Терен №1 по схемата за разполагане на търговските обекти  на Централен 

кооперативен пазар за поставяне на павилион по одобрен модел, съгласно скица и виза 

от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ, с площ 3,00 

кв.м, с начална тръжна цена 55,89 лева месечно без ДДС. 
 

 9. Терен №2 по схемата за разполагане на търговските обекти  на Централен 

кооперативен пазар за поставяне на павилион по одобрен модел, съгласно скица и виза 

от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ, с площ 12,00 

кв.м, с начална тръжна цена 223,56 лева месечно без ДДС. 
 

 10. Терен №3 по схемата за разполагане на търговските обекти  на Централен 

кооперативен пазар за поставяне на преместваем обект – павилион за тото-пункт с 

унифициран дизайн и одобрен модел, съгласно скица и виза от главния архитект на 

Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ, с обща площ 15,00 кв.м, с начална 

тръжна цена 279,45 лева месечно без ДДС. 
 

 11. Терен №8 по схемата за разполагане на търговските обекти  на Централен 

кооперативен пазар за поставяне на павилион по одобрен модел, съгласно скица и виза 

от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ, с площ 12,00 

кв.м, с начална тръжна цена 223,56 лева месечно без ДДС. 

 

 Имотите се намират в масивна едноетажна сграда Хали – публична общинска 

собственост, актувана с АОС №4384/24.07.2009г., а терените попадат в границите на 

имот публична общинска собственост, актуван с АОС 2601/01.09.2004 г. 
 

 Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ година. 

 

Цените са определени съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество.  

 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 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 45/28 февруари 2023 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на общински обекти – павилиони за извършване на търговска дейности. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 14: 

 

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

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

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

наддаване за отдаване под наем на павилиони - общинска собственост, както следва: 

 1. Павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се в общинско място с 

идентификатор 72624.618.31 по ул. Христо Ботев с площ 6,00 кв.м с начална тръжна цена 35,88 

лева месечно без ДДС (цена с ДДС – 43,06 лв./месец), за извършване на търговска дейност; 

2. Павилион – част от спирка на градски транспорт „Тракийски“, по бул. „Добруджа“ до 

бивша сграда на СМК с площ 6,00 кв.м с начална тръжна цена 84,12 лева месечно без ДДС 

(цена с ДДС – 100,94 лв./месец), за извършване на търговска дейност; 

3. Павилион, в ж.к. „Дружба 2” пред УПИ XVI-11, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Дружба 1, 

2 и 4” с площ 2,52 кв.м с начална тръжна цена 15,07 лева месечно без ДДС (цена с ДДС – 18,08 

лв./месец), за извършване на търговска дейност; 

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

ПУП-ПРЗ на ЦГЧ с площ 3,15 кв.м с начална тръжна цена 44,16 лева месечно без ДДС (цена с 

ДДС – 52,99 лв./месец), за извършване на търговска дейност. 

 Срок за отдаване под наем – 5 години. 

Наемателите се задължават за срока на наемния договор да поддържат изцяло за своя 

сметка изградените заслони за градски транспорт и да спазват разпоредбата на чл. 7, ал. 7 от 

Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на 

територията на Община град Добрич.  

 Цените са определени съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

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

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 34; „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 45/28 февруари 2023 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.15, по КККР на град 

Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 15: 

 

 І. 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 Иван Атанасов Кьосев, от друга страна, чрез продажба 

частта на Общината, а именно земеделска земя с площ 326,00 кв.м, представляваща 

326/1 652 кв.м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.905.15 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич,  находящ се в 

местността „Гаази баба“, за сумата от 7 633,00 /седем хиляди шестстотин тридесет и 

три/ лв., или 23,41 лв./кв.м. 

 Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, сделките по прехвърлянето право на собственост 

върху земя са освободени доставки. 

 Данъчната оценка на частта на Общината е 118,80 /сто и осемнадесет и 0,80/ 

лева. 

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

действия.   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 35; „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 45/28 февруари 2023 година  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.906.169, по КККР на град 

Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.  

 

 

След обсъжданията, с 12 гласа „ЗА”, 4 гласа „ПРОТИВ” и 21 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.906.169, по КККР на град Добрич, находящ се в местността 

„Гаази баба“ 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 45/28 февруари 2023 година  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложения за продажба на лозя – ПИ 72624.902.111 и 72624.2.996, по КККР на град 

Добрич, находящи се в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 17: 

 

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 6 - Продажба 

на общински имоти, подточка 2 – Продажба на земеделски земи /лозя/ със следният 

имот:  

 

1. Поземлен имот с идентификатор 72624.902.111, по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-

15/12.05.2005 г. на Изпълнителният директор на АГКК, находящ се в 

местността „Гаази баба“, с площ 535,00 кв.м, трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на 

земята: четвърта, номер по предходен план : 308. 

 

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

35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 45, ал. 1 от НРПУРОИ 

дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и одобрява 

предложената начална тръжна цена без ДДС на следният имот: 

  

1. Поземлен имот с идентификатор 72624.902.111, по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-

15/12.05.2005 г. на Изпълнителният директор на АГКК, находящ се в 

местността „Гаази баба“, с площ 535,00 кв.м, трайно предназначение на 

територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на 

земята: четвърта, номер по предходен план : 308, за сумата от 14 212,00 

/Четиринадесет хиляди двеста и дванадесет/ лв. 

Данъчната оценка на имота е 181,50 /Сто осемдесет и един, и 0,50/ лева. 

 



 

 

Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, сделките по прехвърлянето право на собственост 

върху земя са освободени доставки. 

 

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

действия.   

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 30; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 

 

 

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 45/28 февруари 2023 година  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 18: 

 

Ⅰ. 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 №30 (тридесет), със застроена площ 60,91 (шестдесет цяло 

деветдесет и една стотни) кв.м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкони, 

представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор №72624.606.1131.11.62 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, точка, едно, едно, три, едно, точка, едно, едно, 

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

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №18-13904/12.11.2014 г. 

на Началника на СГКК град Добрич, ведно с 1,1854% (едно цяло хиляда осемстотин петдесет и 

четири десетохилядни процента) от 1181,70 кв.м в ид. части от общите части на сградата с 

идентификатор 72624.606.1131.11 равняващи се на 14,01 (четиринадесет цяло и една стотни) 

кв.м; 1,1854% (едно цяло хиляда осемстотин петдесет и четири десетохилядни процента) от 

781,75 кв.м отстъпено право на строеж, равняващи се на 9,27 (девет цяло двадесет и седем 

стотни) кв.м, изба №30 с площ 4,09 (четири цяло и девет стотни) кв. м., находящ се на адрес: 

град Добрич, „Общежитие студентско“ бл. 2, вх. Б, ет. 5 на Величка Димитрова Василева за 

сумата от 52 602 (петдесет и две хиляди шестстотин и два) лева без ДДС. Данъчна оценка на 

апартамента: 14 737,70 (четиринадесет хиляди седемстотин тридесет и седем и 0,70) лева.  

2. АПАРТАМЕНТ №76 (седемдесет и шест), със застроена площ 36,56 (тридесет и 

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

балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.614.2803.1.76 

(седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, две, осем, нула, три, точка, 

едно, точка, седем, шест) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 01.12.2014 г., ведно с 0,535ю% 

(нула цяло петстотин тридесет и пет хилядни процента) от 1 713,57 кв.м в ид. части от общите 

части на сградата с идентификатор 72624.614.2803.1, равняващи се на 9,17 (девет цяло и 

седемнадесет стотни) кв.м; 0,535% (нула цяло петстотин тридесет и пет хилядни процента) от 

455,31 кв.м, отстъпено право на строеж, равняващи се на 2,44 (две цяло  четиридесет и четири 

стотни) кв. м, изба №17-ⅠⅠ с площ 1,86 (едно цяло осемдесет и шест стотни) кв.м находящ се на 

адрес: град Добрич, бул. „Русия“, бл. 59, ет. 11, ап. 76 на Миглена Желязкова Добрева за сумата 

от 32 447 (тридесет и две хиляди четиристотин четиридесет и седем) лева, без ДДС. Данъчна 

оценка на апартамента: 11 235,30 (единадесет хиляди двеста тридесет и пет и 0,30) лева. 



 

 

3. АПАРТАМЕНТ №14 (четиринадесет), със застроена площ 57,59 (петдесет и седем 

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

балкони,  представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.614.3230.1.14 

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

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

Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,9759% (нула цяло девет хиляди седемстотин 

петдесет и девет десетохилядни процента) от 1713, 57 кв.м в ид. части от общите части на 

сградата с идентификатор 72624.614.3230.1, равняващи се на 16,72 (шестнадесет цяло и 

седемдесет и две стотни) кв.м; 0,9759% (нула цяло девет хиляди седемстотин петдесет и девет 

десетохилядни процента) от 455,31 кв.м отстъпено право на строеж, равняващи се на 4,44 

(четири цяло четиридесет и четири стотни) кв. м, изба №3-I с площ 2,53 (две цяло петдесет и 

три стотни) кв.м, находящ се на адрес: град Добрич, бул. „Русия“, бл. 53, ет. 3, ап. 14 на 

Господинка Атанасова Колева за сумата от 51 781 (петдесет и една хиляди седемстотин 

осемдесет и една хиляди) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 18 219,50 

(осемнадесет хиляди двеста и деветнадесет и 0,50) лева. 

4. АПАРТАМЕНТ №9 (девет), със застроена площ 69,82 (шестдесет и девет цяло 

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

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.619.201.1.43 (седем, две, 

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

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

директор на АГКК, ведно с Кич 0.02464 от общите части на сградата  с идентификатор 

72624.619.201.1, представляващи 7,73 (седем цяло седемдесет и три стотни) кв.м и отстъпено 

право на строеж – 10,52 (десет цяло петдесет и две стотни) кв.м, изба №9 с площ 3,42 (три цяло 

четиридесет и две стотни) кв.м, находящ се на адрес: град Добрич, жк. „Балик“, бл. 21, вх. В, ет. 

4, ап. 9 на Валентин Бонев Тодоров за сумата от 59 281 (петдесет и девет хиляди двеста 

осемдесет и един) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 11 619,00 (единадесет хиляди 

шестстотин и деветнадесет) 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. 

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

отпише тяхната балансова стойност. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ – 21; „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 45/28 февруари 2023 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на 

Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.443.52 – урбанизирана територия „за 

Стадион“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 19: 

 

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

I. На основание чл. 124 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, разрешава 

изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община 

(ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.443.52 – урбанизирана територия „за Стадион“, за 

промяна от зона „Са – ТЕРЕНИ ЗА СПОРТ“ в зона „Пп – УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВЕНО – СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“. 

Да се представи решение на РИОСВ Варна за ЧИ на ОУПО. 

Изработеното ЧИ да бъде представено в един оригинал и едно копие на хартиен 

носител, както и в цифров вид, върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от 

Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове. Техническият 

носител да съдържа и файл във формат PDF.  

II. Дава съгласие на „КАРДИО ГРУП“ ЕООД, в качеството им на 

заинтересовано лице, да изработят и процедират Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.443.52 – урбанизирана 

територия „за Стадион“, за своя сметка. 

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

съгласно Закона действия. 

 

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 45/28 февруари 2023 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

ПИ 72624.440.36, местност „Пратера” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 20: 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 

1 от ЗУТ:  

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

ПЗ) за ПИ 72624.440.36, местност „Пратера” в землището на град Добрич, за промяна 

предназначението му „за Жилищно строителство“ с ново, ниско, свободно застрояване с 

ограничителни линии на 5,00 м от границата към пътя на запад, на 3,00 м от границата към пътя 

на север и на нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени 

показатели: Н ≤7,00 м, Пл.застр. ≤40%, Кинт ≤0,8 и Пл.озел. ≥50%, съгласно приложената 

скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 72624.440.36, 

по действащата КК, попада в новите СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, в ЖИЛИЩНА 

УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10 м) „Жм“.  

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

носител, както и в цифров вид, върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба 

№8 за обема и съдържанието на устройствените планове. Техническият носител да съдържа и 

файл във формат PDF. 

Да бъдат представени становища от „Електроразпределение Север“ АД – клон град 

Добрич; „ВиК Добрич“ АД и РИОСВ – Варна. 

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

Закона действия. 

  

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис-извлечение!  

ОСЗ 45/28 февруари 2023 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

ПЗ) на ПИ 72624.904.250, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 21: 

 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ:  

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

(ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.250, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич, за 

промяна предназначението му „за Жилищно строителство“ с ново, ниско, свободно 

застрояване с ограничителни линии на 5,00 м от границата към пътя на запад и 

северозапад и на нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с 

устройствени показатели: Н ≤7,00 м, Пл.застр. ≤40%, Кинт ≤0,8 и Пл.озел. ≥50%, 

съгласно коригираната скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.904.250, по действащата КК, попада ИЗВЪН СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на 

града, в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ „Ов“.  

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

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

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

Техническият носител да съдържа и файл във формат PDF. 

Да бъдат представени становища от „Електроразпределение Север“ АД – клон 

град Добрич; „ВиК Добрич“ АД и РИОСВ – Варна. 

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

съгласно Закона действия. 

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                               (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис-извлечение!  

ОСЗ 45/28 февруари 2023 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

ПЗ) на ПИ 72624.906.497, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 22: 

 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ:  

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

(ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.497, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич, за 

промяна предназначението му „за Жилищно строителство“ с ново, ниско, свободно 

застрояване с ограничителни линии на 5,00 м от границата към пътя на юг и на 

нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени 

показатели: Н ≤7,00 м, Пл.застр. ≤40%, Кинт ≤0,8 и Пл.озел. ≥50%, съгласно 

коригираната скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.906.497, по действащата КК, попада ИЗВЪН СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на 

града, в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ „Ов“.  

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

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

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

Техническият носител да съдържа и файл във формат PDF. 

Да бъдат представени становища от „Електроразпределение Север“ АД – клон 

град Добрич; „ВиК Добрич“ АД и РИОСВ – Варна. 

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

съгласно Закона действия. 

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                               (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис-извлечение!  

ОСЗ 45/28 февруари 2023 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ XXIII и УПИ XXIV, кв. 24 на ЖК „Балик-Йовково“ – 

север, град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 23: 

 

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

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

Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ XXIII и УПИ XXIV, кв. 24, 

на ЖК „Балик-Йовково“ – север, град Добрич, с което западните улични регулационни линии 

на УПИ XXIII и УПИ XXIV да бъдат преместени в западна посока, като по този начин на кв. 24 

на ЖК „Балик-Йовково“ – север, град Добрич се придаде по-правилна геометрична форма, без 

това да ограничава пешеходното движение, като бъдат образувани два нови УПИ: УПИ с 

проектен номер XXVIII и площ 328,00 кв.м и УПИ с проектен номер XXIX и площ 321,00 кв.м. 

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

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

за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

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

Проектът да бъде представен в един оригинал на недеформируема прозрачна основа и 

две копия на хартиен носител, както и в цифров вид, върху технически носител, съгласно чл. 

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

Техническият носител да съдържа и файл във формат PDF.  

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

Закона действия.        

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ – 34; „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 45/28 февруари 2023 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№45 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 февруари 2023 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Определяне правомощията на представителя на oбщината в извънредното Oбщо 

събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение – Добрич” 

АД, ЕИК: 124141302. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 45 – 24: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 220, ал.1, чл. 221, т. 4, т. 5 и т. 11 

и чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 11 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, Общински съвет град Добрич упълномощава своя представител – Кмета на 

Община град Добрич, а в случай на служебна ангажираност д-р Емилия Баева – Зам.-

кмет „Хуманитарни дейности“ да присъства и да гласува на свиканото на 31.03.2023 г. 

извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно 

лечение – Добрич” АД по следният начин: 

1. По т. 1 от дневния ред както следва: „За“. 

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

действия по изпълнение на решението.     

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                               (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 


