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ДО 

ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ДОБРИЧ 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В изпълнение на изискванията, регламентирани в чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, предоставям на Вашето внимание Отчет за 

изпълнение на Програмата за управление на Община Добричка за срока на мандата 2019 – 

2023 г., за периода от началото на мандата и 2020 година.  

Реализирането на приоритетните мерки и дейности през отчетния период е в 

унисон с основните цели на Програмата, а именно:  

 

 Добро управление;  

 Отговорни решения;  

 Благоустрояване и сигурност за по-добър живот; 

 Развитие и устойчивост на местните политики;  

 Иновативен подход; 

 Чиста околна среда и развитие на туристическата инфраструктура; 

 Качество на услугите за уязвими групи;  

 Администрация в полза на хората.  

 

 

I.  Ключови приоритетни направления 

1. Приоритетно направление 1: Стабилна финансова политика 

1.1. Планирани мерки, дейности и срокове за изпълнение 

 Финансова устойчивост на Общината през управленския мандат 

 Изготвяне на балансиран бюджет, прилагане на съвременни системи за 

финансово управление и контрол за ефективно разходване на бюджетни средства при 

системно спазване на бюджетната дисциплина 

 Бюджетът на Община Добричка за 2020 година е разработен и изпълнен в 

съответствие със Закона за държавния бюджет на РБългария за 2020 г., Закона за 

публичните финанси, Решения на МС и Постановлението за изпълнение на държавния 
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бюджет на МС. Приет е с Решение №115/11.02.2020 г. на Добрички общински съвет в 

размер на 23 238 737 лв.  при следните параметри: 

 Приходи за делегирани от държавата дейности 12 134 329 лв., за местни дейности - 

11 104 408 лв., с включена разпределена целева субсидия за капиталови разходи в размер 

на 2 013 900 лв., средства за зимно поддържане и снегопочистване - 454 100 лв., и 

Инвестиционна програма общо в размер на 2 857 764 лв.  

                В резултат на необичайната първа година от мандата, свързана с пандемията 

COVID-19, се постигна изпълнение на приходната и разходната част на бюджета при 

уточнен годишен план 26 079 953 лв., представляващ 84,56 %, или абсолютна стойност – 

22 053 160 лв. Реализираният преходен остатък за 2020 г. е 2 912 083 лв. 

 Настъпилата противоепидемична обстановка, свързана с разпространението на 

COVID-19, изцяло преподреди приоритетите на всички обществени системи и оказа 

отражение и върху бюджетите на общините. В условията на пандемия, Общината успя да 

се справи със собствени средства с допълнителните разходи за управление на кризата.  

 Въпреки затрудненията, Община Добричка приложи комплексна финансова 

политика, съобразена с потребностите на местната общност и възможностите за 

генериране на местни ресурси, изразяваща ясно целите и приоритетите в дългосрочен и 

годишен план за поддържане на стабилно финансово състояние. Чрез ефективно и 

икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, при спазване на строга 

бюджетна дисциплина, успяхме да осигурим средства за благоустрояване и да насочим 

усилията си за предоставяне на качествени услуги на жителите на община Добричка. Чрез 

оптимизация на разходите и реално предвиждане на приходите, успяхме да обезпечим 

всички дейности. При изготвянето на бюджета на Община Добричка за 2020 година е 

постигнат оптимален баланс между необходимото и възможното с наличния финансов 

ресурс.  

 Прозрачност при изготвяне, публично обсъждане на проекта за бюджет и 

отчетност при неговото изпълнение 

 В изпълнение на разпоредбите на чл.84 от Закона за публичните финанси, проектът 

на бюджета на Общината е обсъден публично на 20.01.2020 г. 

             Периодично е  предоставяна следната информация: 

-  Отчет за изпълнение на бюджета на Община Добричка за 2019 г. и за сметките за 

средства от Европейския съюз, приет с Решение №246 от 27.08.2020 г. на Добрички 

общински съвет 
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- Отчет за изпълнение на бюджета на Община Добричка за първото шестмесечие на 

2020 г.,  приет с Решение № 247 от 27.08.2020 г. на Добрички общински съвет. 

      От одитния доклад на Сметната палата през 2020 г. за извършен финансов одит на 

консолидирания годишен финансов отчет на Община Добричка е видно, че няма 

констатирани случаи на несъобразяване със законите и други нормативни разпоредби. 

Годишният финансов отчет е заверен от одитния екип без забележки. 

        Ежемесечно се изготвят отчети за изпълнението на бюджета за 2020 г. на Община 

Добричка, които се публикуват на сайта на Общината. 

        В Общината е разработена и се прилага Система за финансово управление и 

контрол, включваща правила и инструкции, които обхващат цялата дейност като 

първостепенен разпоредител с бюджета и дейността на всички второстепенни 

разпоредители. 

 Подобряване на приходната база чрез актуализиране на данъчните оценки и по-

пълно обхващане на всички недвижими имоти в данъчното облагане 

 Населените места в община Добричка са с нисък функционален тип, което 

определя ниската данъчна оценка и респективно - ниската облагаема основа. Данъчните 

оценки са на базата на приложение в Закона за местните данъци и такси, а промените в 

него зависят от законодателя. Последната актуализация на данъчните оценки е от                  

1997 г.  Оттогава те не са променяни и при динамичния пазар, какъвто е пазарът за 

недвижими имоти, и при обстоятелството, че това е второто най-важно перо, което 

формира общинския бюджет, то неминуемо е необходимо тяхното актуализиране или 

промяна в това данъчното облагане да не е на данъчна оценка. Националното сдружение 

на общините е поело инициатива за законодателна промяна в тази посока. Ефектът от 

бъдещото увеличение ще се прояви в нарастване на данъка при придобиване на 

недвижимо имущество, данък недвижимо имущество, което ще допринесе до повишаване 

на приходите в Общината. 

 

 По-строг контрол върху недекларирани имоти 

 От началото на мандата до 31.12.2020 г., в резултат на предприетите действия за 

деклариране или за отстраняване на несъответствия между декларираните данни, имащи 

значение за данъчното облагане, и предоставената информация от трети лица или 

организации, в отдел МДТ са приети и обработени 3 810 броя данъчни декларации за 

облагане с данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, което е с 1 186 броя 
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повече спрямо изминалата година. Във връзка със Заповед № 54/21.01.2020 г. на кмета на 

Общината, е извършена проверка на имотите на територията на общината, за които има 

подадени декларация по чл. 15, ал. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка за освобождаване от 

такса сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа 

или други съоръжения, че няма да се ползват през 2020 г. Проверени са 536 броя имоти и 

са установени 84 броя данъчно задължени лица, които са подали невярна информация и 

имотите им се стопанисват. На деклариралите неверни данни подадените декларации са 

анулирани и е начислена такса за битови отпадъци в пълен размер.   

 Изменения в подхода по облагане на моторни превозни средства 

С промените в разпоредбите на чл.55, ал.1 и чл.59 от ЗМДТ /ДВ бр. 98 от 

27.11.2018 г. в сила от 01.01.2019 г./ се промени изцяло концепцията за определяне на 

данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарни автомобили с техническа 

максимална маса не повече от 3,5 тона, чрез въвеждане на имуществен и екологичен 

компонент. 

За 2019 г. и 2020 г., на основание § 40 от ПР на ЗМДТ, данъкът върху превозните 

средства в община Добричка е определен съгласно минималните размери на ставките и 

коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ.  През отчетния период са 

приети и обработени 3 115 броя данъчни декларации за превозни средства на основание 

чл.54 от ЗМДТ. Акумулираните приходи от декларираните моторни превозни средства за 

този период са 529 647.38 лева.  

 С въведената автоматизирана връзка между системата на Изпълнителна агенция 

«Автомобилна администрация» и Община Добричка за проверка на платения данък при 

извършване на годишен технически преглед, се отбеляза увеличаване на приходите от 

неплатени стари задължения, както и недопускане на злоупотреби, свързани с 

погасяването на задълженията. 

 

 Усъвършенстване на съществуващата информационна система за управление и 

контрол на дейностите по администриране на местните данъци и такси, и цени на 

услугите 

 В отдел МДТ в Община Добричка е въведен програмен продукт «Матеус», 

предоставен от Министерството на финансите. Въведеният модул «Местни данъци и 

такси» във всички населени места на територията на общината значително подобри и 

улесни администрирането на местните данъци и такси. В по-голямата част от населените 
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места се премахнаха т.нар. «хартиени списъци», което от своя страна намали значително 

техническите грешки при изчисление на задължението, включващо главница и лихва. 

Въвеждането на допълнителния модул усъвършенства съществуващата информационна 

система и осигури възможност за проследяване и контрол на приходите в реално време. 

В използвания от Общината програмен продукт «Архимед» се въведе модул 

«Каса», който периодично се обновява и усъвършенства, давайки възможност на 

гражданите да заплащат услугите на място в сградата на общинската администрация. 

Въвеждането на този модул осигурява спестено време и разходи за банкови такси на 

гражданите, за администрацията - възможност за проследяване на всички плащания, 

включително и на услугите  в реално време.  

 Прилагане на комплекс от мерки, насочени към повишаване събираемостта на 

данъчните и неданъчните приходи, в т.ч. и чрез предприемане на действия по 

принудително събиране на общинските вземания 

Община Добричка осигурява няколко варианта за заплащане на задължения за 

местни данъци и такси от данъчно задължените лица – на касата в общинската 

администрация; чрез ПОС терминал; на касите в кметствата на територията на община 

Добричка; на касите на „Български пощи“ ЕАД, EasyPay и FastPay в цялата страна; с 

пощенски запис или с платежно нареждане чрез банка. 

В населените места в общината постоянно се генерира информация за лица с 

просрочени данъчни задължения. Служителите в отдел МДТ осъществяват контрол, 

изпращат напомнителни писма и покани за доброволно заплащане на задълженията. След 

изчерпване на всички възможни варианти за доброволно уреждане на задълженията, се 

пристъпва към образуване на производство за установяване на задължения за местни 

данъци и такси. Данъчно-осигурителният процесуален кодекс регламентира способите за 

установяване на задълженията за данъци. За местните данъци и такси е приложимо 

предварително установяване, което се осъществява с акт за установяване на задължение 

по чл. 107, ал. 3 от ДОПК. С актовете се установяват задължения за данък върху 

недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства. След 

изтичане на срока за доброволно изпълнение на установените задължения (съвпадащ със 

срока за обжалване), актът подлежи на принудително изпълнение. Актовете за 

установяване на задължения са снабдени с изпълнителна сила и са самостоятелно 

основание, въз основа на което се инициира изпълнителен процес. 

 След извършен анализ на просрочените задължения през отчетния период, до 

31.12.2020 г. са издадени 469 броя актове за установяване на задължения /АУЗ/ по чл.107, 

ал.3 от ДОПК /неплатени в срок публични задължения по ЗМДТ/ на обща стойност 

352 111,74 лева, от които са постъпили плащания в размер на 113 554,67 лева. Образувани 
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са 209 броя изпълнителни дела за принудително събиране на вземанията в размер на 

116 986,67 лева. По-малкият брой заведени дела през отчетния период се дължи на 

забраната за налагането на запори в периода на извънредното положение в страната. За 

предходната 2019 г. са издадени 248 броя актове за установяване на задължения в размер 

на 70 560,15 лева, от които са събрани 35 347,44 лева. Образувани са 248 броя 

изпълнителни дела за принудително събиране на вземанията в размер на 103 416,76 лева.  

 Разширяване на собствената приходна база чрез пълно обхващане на всички 

данъчно задължени лица 

 През отчетния период са приети и обработени 9 299 броя данъчни декларации по 

ЗМДТ, от които 3 556 броя за недвижими имоти и 3 115 броя за превозни средства. 

Издадени са общо 6 405 броя документи за извършени услуги, представляващи 

удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на 

квитанции на данъчно задължените лица, такси от частни съдебни изпълнители, съдилища 

и държавни институции. Удостоверенията за данъчни оценки, издадени в отчетния 

период, са 4 552 броя, а удостоверенията за декларирани данни са 1 418 броя. Квитанциите 

за плащане на данъци и такси на каса и чрез ПОС терминал са общо 26 245 броя.  

 В периода на отчета се инициираха проверки на подадените декларации по чл.15, 

ал.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Добричка за освобождаване от такса сметосъбиране и 

сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения. 

Комисия, назначена със заповед на кмета на Общината, е извършила проверка на 536 броя 

имоти и е установила, че от тях 84 броя имоти се стопанисват. Подадените декларации по 

чл.15, ал.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Добричка за освобождаване от такса сметосъбиране и 

сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения 

са анулирани, след което е начислена такса за битови отпадъци в пълен размер. 

 Планирани са проверки по установяване наличие или липса на различия в 

декларирани данни в декларациите по чл.14 от ЗМДТ и установяване на място. 

 

 Контрол по събирането и отчитането на данъчни и неданъчни приходи 

 Контрол върху облагането с данъци, който следи за стриктното им прилагане, като 

по този начин осъществява определена данъчна политика и се формират приходите за 

общинския бюджет реализира общинската администрация.  

 Създададеният специализиран отдел МДТ в Община Добричка осъществява 

данъчна регистрация, изготвя данъчните досиета, отчита събраните данъчни задължения, 

провежда оперативно - контролната дейност. 
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 Кампанията за плащане на дължимите местни данъци и такса битови отпадъци в 

община Добричка започна на 16.01.2020г. Така всички задължени лица имаха 

възможността своевременно да плащат годишните си налози. През 2020 г. са изпратени 27 

607 броя съобщения, съдържащи информация както за годишния налог, така и за 

просрочени задължения от минали години. 

 За периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. отдел „Местни данъци и такси“ отчита 

постъпления по видове данъци и такси, както следва:  

 - Данък недвижими имоти – 303 123.02 лв.;  

 - Данък върху превозните средства – 483 001.38 лв.;  

 - Патентен данък – 2 015.4 лв.;   

 - Други данъци /ПД/- 45.25 лв.; 

 - Данък при придобиване на имущество – 669 401.86 лв.;  

 - Туристически данък – 220.50 лв.; 

 - Такса битови отпадъци – 884 790.44 лв.;  

 - Глоби, санкции и наказателни лихви, в това число лихви за просрочие по ЗМДТ – 

86 725.29 лв.;  

 - Такси за административни услуги в МДТ – 31 522 лв. 

 Общо данъчните и неданъчни приходи за 2020 година са в размер на  2 460 845,14 

лева. В сравнение със същия отчетен период на предходната 2019 година постъпилите 

приходи в отдел „Местни данъци и такси” са със 73 563,79 лева повече. Въпреки 

обявеното извънредно положение и удължения срок с отстъпка, при събирането на местни 

данъци и такси е налице висока събираемост на приходите. Като следва да се отчете, че 

няма промяна в ставките и данъчната основа при изчисляване на данъка върху 

недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и такса битови отпадъци. 

 С приемането на план-сметката за дейност “Чистота“ за 2021 г. с Решение № 306 от 

18.12.2020 г. на ДОбС са определени нови размери (промили) за изчисляване на таксата за 

битови отпадъци за физически лица и предприятия, юридически лица по населени места, 

които да съответстват в по-пълна степен на увеличените разходи и повишаването на 

качеството на извършваните услуги от Общината във връзка с дейността.   

 

 Участие в новия програмен период 2021 – 2027 г. 

 Формиране на съществена част от общинския бюджет чрез привличане на 

средства от европейските програми, проекти и фондове 
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 През 2020 г. действащите проекти, финансирани от европейски програми и 

фондове, са на стойност 7 972 656,94 лв. Подадените проекти, които са на етап оценка, са 

на стойност 1 767 922,79 лв. 

 

2. Приоритетно направление 2: Общината - добър стопанин 

2.1. Планирани мерки, дейности и срокове за изпълнение  

 Ефективно управление на общинската собственост 

 Подобряване стопанисването на поземлените имоти, включително: 

идентифициране на неизползвани имоти – земеделски земи и имоти с характеристики на 

гора; извършване на разпоредителни сделки с неефективни имоти 

 Общината удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си 

на собственост върху имоти с акт за общинска собственост. През 2020 г. са съставени 

общо 157 акта за общинска собственост. Извършени са разпоредителни сделки на обща 

стойност 94 110 лева без включен ДДС на имоти в населените места (включени в 

Програмата по чл. 8 от Закона за общинска собственост), части от урегулирани поземлени 

имоти на съсобствениците и на сграда в с.Врачанци (неизползвана повече от 30 години 

сграда на детска градина). Стартирала е процедура за ревизия на състоянието на 

общинската собственост, след което ще бъдат предложени варианти на ефективно 

управление, включително и сделки на разпореждане. 

 Усъвършенстване на механизмите за отдаване под наем на общинските земи, 

осъвременяване на разпоредбите, засягащи опазване на земеделските имоти 

 По инициатива на общинската администрация е предложено изменение на Наредба 

№ 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. С цел 

подобряване на механизма за отдаване под наем на общински имоти е налице 

административна воля за промяна начина на провеждане на публични търгове в Община 

Добричка. Промяната в наредбата дава по-голяма гъвкавост при определяне на сроковете 

за отдаване под наем и аренда на земеделските земи, необходими за възстановяване на 

доброто състояние на имоти, части от които са обрасли с нискостеблена растителност или 

лозя, чийто срок за плододаване отдавна е изтекъл. 

 С приетите изменения се осигурява по-голяма гъвкавост и при определяне на 

началните тръжни цени на земеделските земи, в съответствие със Закона за общинската 

собственост. Едновременно с това, се предвижда съкращаване на срока за издаване на 
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заповед за определяне на спечелилия и подписване на договор за наем, което като цяло 

намалява значително административните срокове. 

 

 Предоставяне под наем на обработваеми земеделски земи, мери и пасища за 

поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 

 В изпълнение на Програмата по чл. 8 от Закона за общинската собственост и след 

решения на Общинския съвет, са проведени търгове за отдаване под наем на земеделски 

земи в и извън границите на населените места. В резултат от проведените на 34 дати 

търгове, са подписани 137 договора за отдаване под наем на общински поземлени имоти, 

считано от 01.10.2020 г., за обща сума  313 392 лева годишен наем. 

 В изпълнение на решение №128 /27.02.2020 г. на ДОбС, за срок от една стопанска 

година без търг са отдадени под наем общински поземлени имоти по чл. 34, ал. 6 от 

Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

(Наредба № 4) – имот с площ под 3 дка, както и имоти с площ до 10 дка на животновъди, 

които са жители на общината, съгласно чл. 34. ал. 7 от Наредба № 4. Сключени са 26 

договора за обща сума 5 495 лв. годишен наем. 

 За полски пътища, включени в масивите за земеделско ползване, са сключени 127 

договора на обща стойност  83 538 лева. 

 За една стопанска година са отдадени под наем трайни насаждения – орехи и лозя, 

на обща стойност 5640 лева, като са сключени 69 договора.  

Ползването на мерите и пасищата е важно условие за директно подпомагане на 

животновъдите, отглеждащи пасищни селскостопански животни, при кандидатстването 

им по различни схеми в рамките на Общата селскостопанска политика, действаща на 

територията на Република България. Два основни инструмента са директните плащания и 

пазарната подкрепа на земеделските производители, както и политиката за развитие на 

селските райони.  

В тази връзка, в изпълнение на Решение № 42/ 30.01.2020 г. на Добрички общински 

съвет,  през 2020 г. са сключени общо 14 договора за отдаване под наем, с общ размер на 

площите 3 425,362 дка. От тях 11 договора са сключени по реда на чл. 37и, ал. 12 от 

ЗСПЗЗ със собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни. Три договора са сключени по 

реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, т.е. отдадени под наем чрез търг, в който се допускат до 

участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ.  
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Срокът на сключените между Община Добричка и собственици на пасищни 

селскостопански животни през 2015 г. договори за отдаване под наем на общинска земя с 

начин на трайно ползване (НТП) „пасище, мера“, бе удължен с Решение № 273/ 

24.09.2020г. на Добрички общински съвет. Подписани са 22 анекса към договорите за 

отдаване под наем и е удължено действието им с още една стопанска година. Общият 

размер на площите по анексираните договори е  2945,710 дка. 

През 2020 г. приходите, постъпили по сметката на Община Добричка, за отдадените 

общински имоти с НТП „пасище, мера“ са в размер на 164 834,85 лв. 

Наблюдава се тенденция голям брой животновъди с регистрирани стопанства на 

територията на община Добричка да проявяват интерес към наемането и поддържането на 

пасищата и мерите. През 2020 година всички животновъди, заявили участие в 

разпределението на пасищата и мерите за отдаване под наем, са обезпечени 100%. 

 

 Строг контрол на договорите за наем и начина на ползване на общинските имоти 

 В резултат на извършени проверки, е установено ползване без правно основание на 

общински имоти в землищата на селата Пчелник, Поручик Гешаново и Златия.  

 Съставени са актове за установяване на административни нарушения като 

издаденото наказателно постановление на 03.01.2020 г. за неправомерно ползване на имот 

в землището на с. Поручик Гешаново. Санкцията в размер на 900 лева е платена. На 

16.12.2020 г. е издадено наказателно постановление за ползване на общински имот без 

правно основание в землището на с. Златия, санкцията е в размер на 744,20 лв. Предстои 

налагане на глоба за имота в с. Пчелник.   

 През отчетния период общинската администрация е извършила 81 (осемдесет и 

една)  проверки на 81 ( осемдесет и един) имота от ОПФ ( общински поземлен фонд) с 

НТП „пасище, мера“ за установяване на тяхното състояние.  

 Проверките са извършени по постъпили жалби от граждани (регистрирани в 

деловодството на Общината); сигнали, подадени по реда на чл. 110, ал. 3 и чл. 111, ал. 1 от 

АПК (Административнопроцесуален кодекс) – подадени писмено, устно или по телефона 

до административните органи, в т.ч. до кмета на Общината, кмета на кметството и до 

кметският наместник, както и проверки, за които Община Добричка се самосезира. По 

образуваните преписки Община Добричка осъществява контрол относно поддържането на 

мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние, като се извършват 

теренни и документални проверки. На установените нарушители се образуват 

административнонаказателни производства и се издават наказателни постановления. 
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 Подобряване стопанисването на сградите с обществено предназначение и на 

сградите на социалната инфраструктура. Промотиране на неизползваните сгради на 

училища и детски градини за социални и производствени дейности, съвместими с 

жилищната среда 

 За подобряване състоянието на сградите на социалната инфраструктура е извършен 

ремонт на сгради, както следва:   

 кметства – в 21 населени места на обща стойност 122 529 лв.;  

 детски градини и училища - в 16 населени места на стойност 128 533 лв.; 

 читалища – в 13 населени места на обща стойност 102 052 лв.;  

 здравни служби - в 4 населени места – Божурово, Житница, Смолница и Стожер, на 

стойност 52 509 лв.; 

 за Домашен социален патронаж - в селата Дончево, Карапелит, Овчарово, 

Паскалево и Стожер,  и ДПЛД с. Опанец на стойност 33 124 лв. 

 Завършено е строителството по преустройство на старата сграда в двора на ДПЛД в 

с.Опанец за нова резидентна услуга - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с деменция. Извършени са довършителни строителни работи, монтирана е 

платформа за обслужване на лица с увреждания. Стойността на извършените дейности е 

33 238 лева. 

 За извършването на основен ремонт на читалище „Христо Смирненски“ в село 

Одърци е изготвен цялостен инвестиционен проект, изпълнен е първият етап от 

строителството. В резултат на изпълненото строителство на стойност 76 238 лв. изцяло са 

обновени залата и помещенията на първия и втория етаж. Осъществени са укрепване на 

етажната конструкция между сутерена и първия етаж, цялостна подмяна на 

електрическата инсталация с външно ел. захранване, изграждане на санитарни възли на 

първия етаж и инсталация за такива в сутерена.  

 В село Лясково е изградена нова постройка в гробищния парк. В селата 

Козлодуйци и Добрево са изградени нови автобусни спирки. Стойността на 

новоизградените обекти е 15 758 лв. 

 Реализирани са дейности за благоустрояване пред кметства и нови тротоари в 

Плачидол, Пчелник, Сливенци и Стефан Караджа на стойност 57 587 лв. 

 Монтирани са детски съоръжения и беседки в селата Алцек, Генерал Колево, 

Овчарово и Подслон на стойност 11 500 лв. 
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 Иницииране на промени в общинската нормативна уредба по отношение на 

начални тръжни цени и срокове за отдаване под наем 

В резултат от направените изменения на Наредба №4 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение №189 от 

22.05.2020г. на Добрички общински съвет, се постигнаха по-ясни правила и по-голяма 

прозрачност при провеждането на търговете за отдаване на имоти под наем. Предвидено е 

срокът за отдаване под наем и началните тръжни цени да се определят от Общинския 

съвет след предложение от кмета на Общината. Това дава възможност, в зависимост от 

състоянието и начина на ползване на конкретния имот, да се определи срок и наемна цена 

в рамките на Закона за общинската собственост. За съжаление, заради лошата стопанска 

година, предизвикана от повсеместното засушаване и затрудненията на земеделските 

стопани, не успяхме да реализираме приходите, които очаквахме. 

 Поддържане и подобряване състоянието на транспортната инфраструктура 

 Подобряване на състоянието на улиците в населените места – възстановяване на 

улични настилки, изграждане на тротоари 

  През 2020 година е извършена рехабилитация на 72 (седемдесет и две) улици в 49 

(четиридесет и девет) населени места, след осъществяване на локални ремонти върху 

изравнителни и усилващи пластове е положена нова настилка. Положени са нови 

настилки: асфалтова - 52 700 кв. м, и шосировка - 5 920 кв.м. Изпълнени са нови тротоари 

в две населени места. Общата стойност на извършените основни ремонти е 1 713 997 лева. 

 За осигуряване на безопасност при движението по улиците в пет населени места са 

изградени шест ограничителя на скоростта на стойност 11 647 лева. 

 Текущ ремонт е извършен на 20 298 кв.м асфалтова настилка и на 10 508 кв.м 

каменна настилка (шосировка) на 63 (шестдесет и три) улици в 34 (тридесет и четири) 

населени места. Общата стойност на изпълнените текущи ремонти е 567 656 лева.  

 Проведени са процедурите за избор на изпълнител по проект „Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“, процедура за 

подбор BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” по ПРСР 2014-

2020. Предвидени са СМР дейности за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в: 

с. Пчелино, с. Котленци, с. Бенковски, с. Фелдфебел Денково, с. Победа, с. Овчарово, с. 

Стефан Караджа, с.Стожер, с.Черна. Целта при реализирането на дейностите е 

подобряване качеството на живот в община Добричка и постигане на социално-
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икономическо развитие чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и 

публични услуги посредством подновена улична инфраструктура. Предстои сключване на 

Допълнително споразумение с ДФЗ за избраните изпълнители. Общата стойност на 

проекта (сума на БФП): 1 166 801,07 лв. 

 

 Ремонт и рехабилитация на общински пътища 

 За извършване на строителни работи по текущ ремонт на участъци от пътища, които 

са собственост на община Добричка, са подписани договори за строителство на обща 

стойност 292 415 лв. с вкл. ДДС. Ремонтирани са 10 800 кв.м асфалтова настилка.  

 В следствие на падналите интензивни проливни дъждове на 20.06.2020 година бяха 

разрушени част от пътната основа, пътните банкети и предпазната ограда при водостока 

местен път Стожер – Регионално депо за ТБО. След извършена техническа експертиза и 

изготвен проект за възстановяване са извършени строително-монтажни дейности чрез 

габиони. Възстановиха се пътната основа, банкетите и се оформи пътният насип. 

Почистено беше леглото на реката от наноси. Стойността на аварийно-възстановителните 

дейности е  31 008 лв. 

 Изпълнение на рехабилитации и реконструкции на транспортна инфраструктура 

чрез оперативни и донорски програми. Участие в новия програмен период 2021-2027 г. 

 Проведени са процедурите за избор на изпълнител по проект „Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“, процедура за 

подбор BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” по ПРСР 2014-

2020 предвижда СМР дейности за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в: с. 

Пчелино, с. Котленци, с. Бенковски, с. Фелдфебел Денково, с. Победа, с. Овчарово,              

с. Стефан Караджа, с. Стожер, с. Черна. Целта при реализирането на дейностите е 

подобряване качеството на живот в община Добричка и постигане на социално-

икономическо развитие чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и 

публични услуги посредством подновена улична инфраструктура. Предстои сключване на 

допълнително споразумение с ДФЗ за избраните изпълнители. Общата стойност на 

проекта (сума на БФП): 1 166 801,07 лв. 

 

 Обновяване и благоустрояване на обществените площи. Ефективно 

използване на свободните терени в населените места 
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 Иницииране на дейности за облагородяване и поддържане на публичните 

пространства: зелени площи, паркове, градинки, гробищни паркове 

 През отчетния период бе проведена ежегодната кампания за пролетно почистване и 

хигиенизиране на населените места в община Добричка м. април – м. май 2020 г., както и 

стимулиране на селата с най-добри постижения.  

 За провеждането на кампанията през 2020 г. са закупени материали на обща 

стойност 30 355 лв. С активното участие на населението и под ръководството на кметовете 

и кметските наместници са извършени планираните мероприятия. По този начин е 

постигната една от целите на пролетния преглед и са реализирани дейности за 

облагородяване и поддържане на публичните пространства в селата - зелени площи, 

паркове, градинки, гробищни паркове и др. Класираните на първите места са наградени с 

флагчета, парични награди и грамоти. Общата сума за награден фонд е 4 350 лв.  

 В изпълнение на бюджета за 2020 година и по реда на Закона за обществените 

поръчки, са сключени три договора за почистване на локални замърсявания в населените 

места на общината. Почистването е извършено на два етапа - в началото на лятото и в края 

на есента, като са почистени общо 90 терена. Допълнително през ноември и декември бе 

възложено почистване на терени в осем населени места. В селата Житница, Ново Ботево, 

Котленци, Одърци, Богдан, Батово и Черна е извършено ликвидиране на замърсяванията 

на общо 18 500 кв.м. Общата стойност на договорите е 70 000 лв. 

 

 Подкрепа на инициативите на населението при поддържане на зелените площи 

чрез предоставяне на растителност, техника, консултация с експерти 

 За озеленяване на населените места на територията на общината са произведени и 

предоставени от разсадника в с.Долина широколистни и иглолистни дървета – 790 броя, 

храсти -  927 броя, и цветя 1790 броя. 

 

 Подкрепа на инициативите на населението за създаване и/или обновяване на зони 

за отдих за детски игри и спортни занимания на открито при кандидатстване по 

оперативни и донорски програми и ПУДООС 

 През 2020 г. са реализирани чрез ПУДООС следните проекти на обща стойност             

49 900.66 лева с вкл. ДДС: 

 1. Кметство Стефаново, проект „Кът за отдих и разходка в парка“ на стойност               

9 995.36 лв.; 

 2. Кметство Батово, проект „Изграждане на кът за отдих“ на стойност 9 979.10 лв.; 
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 3. ОУ "Пейо Яворов", с. Стефаново, проект „За по-добра образователна среда“ на 

стойност 4 967.80 лв.; 

 4. ОУ "Отец Паисий", с. Батово, проект „Зелена класна стая“  на стойност 4 984.00 лв.; 

 5. ДГ с. Владимирово, проект „Играя и уча - сред природата“ на стойност 4 998.00 лв.;  

 6. ДГ с. Стефан Караджа, проект „Зелени усмивки“ на стойност 4 989.00 лв.; 

 7. ДГ с. Дончево, проект „С усмивка за природата“ на стойност 4 997.40 лв.; 

 8. ДГ "Детелина", с. Победа, проект „Малки и големи с велосипеди за здраве и по-

чиста природа“ на стойност 4 990.00 лв. 

 Изпълнени са основните проектни дейности: почистване на замърсени площи от 

отпадъци; фитосанитарно почистване на дървета и храсти; подравняване на площите; 

озеленяване и оформяне на алеи и градинки за цветя; монтиране на детски съоръжения и 

оформяне на детски площадки; залесяване на дървета и храсти; засаждане на цветя; 

поставяне на пейки и кошчета за отпадъци в алеите и около цветните градинки в парка; 

монтиране на градинско осветление; повишаване на екологичната култура на деца и 

младежи; отбелязване на Световния ден на околната среда – 5 юни; оформяне на алея за 

малки велосипедисти и др. 

 Създаване на нормативна основа за изграждане на пазари за продуктите на 

малки и средни производители. Промяна в подробните устройствени планове, с цел 

обособяване на терени за пазари на открито 

 Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2020 г. е актуализирана с Решение №187 от 30 април 2020 г. на Добрички 

общински съвет по предложение на кмета на Общината. Обособени са терени (общинска 

собственост) за поставяне на нестационарни /преместваеми/ обекти - маси, щандове, 

колички, стойки за извършване на търговска дейност на открито в пет населени места: 

Стожер, Карапелит, Батово, Одринци и Плачидол. Предоставена е възможност на 

местните производители реализираната селскостопанска продукция да достигне до повече 

потребители.  

 

 Активно взаимодействие на Общината с Асоциация по водоснабдяване и 

канализация за обособена територия и с „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД 

за непрекъснато осигуряване на питейна вода в населените места на територията 

на община Добричка 

 През 2020 година са проведени три заседания на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 

Добрич“ АД (Асоциацията по ВиК). 
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 На проведеното на 27.02.2020 г. редовно заседание на Асоциацията от кмета на 

Общината е поставен въпросът за влошеното състояние на водоснабдяването в населените 

места на община Добричка. За пример е посочена липсата на водоснабдяване от два 

месеца в с.Крагулево. В резултат на съвместните действия на Общината и 

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, проблемът е разрешен.  

От април 2020 г. се изготвят и представят на областния управител ежедневни 

справки за наличието на аварии и липсата на водоподаване в населените места. През 

месеците ноември-декември 2020 г. се отчита намаляване на случаите, в които части от 

населените места са без водоснабдяване.  

По инициатива на кмета на Община Добричка е осъществена поредица от срещи с 

представители на ВиК-Добрич, кметове и кметски наместници и жители на населените 

места в общината. Съвместна декларация за проблемите с водоснабдяването бе изпратена 

от Община Добричка и Добричкия общински съвет до Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Комисията за 

енергийно и водно регулиране, Асоциацията по водоснабдяване и канализация-Добрич, 

„Български ВиК холдинг” ЕАД и “Водоснабдяване и канализация Добрич”АД.  

С цел подобряване водоснабдяването и качеството на питейната вода на 

територията на община Добричка, от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД бе 

извършена подмяна на водопроводи в селата Ведрина, Паскалево, Черна и Владимирово. 

Изготвени, съгласувани и одобрени са проектите, проведени са и обществените поръчки за 

рехабилитация на водопроводите, преминаващи по трасето на републикански път в селата 

Батово, Славеево и Бранище. В очакване сме на финансиране за реализация на обектите от 

МРРБ.  

 

 Чиста и приветлива среда в община Добричка 

 Подобряване на дейностите по почистване, сметосъбиране, сметоизвозване и 

озеленяване чрез ефективна организация по събиране и извозване на битовите отпадъци 

През 2020 година продължи работата по въведената система за сметосъбиране и 

извозване на твърдите битови отпадъци до Регионално депо - Стожер. Събрани и 

транспортирани са 6 442,580 тона битови отпадъци, което е с 1 105.84 тона повече от 

предходната 2019 година. Увеличаването на количеството събрани отпадъци е в резултат 

на подобрената организация по събиране на отпадъците в населените места. След 
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проведена обществена поръчка се закупиха 98 контейнера за битови отпадъци за подмяна 

на амортизираните. 

 

 Постепенно въвеждане на разделно събиране на битовите отпадъци и 

провеждане на информационни кампании сред населението 

 Продължава работата по пилотно въведеното през 2016 г. разделно събиране на 

битови отпадъци. В селата Бранище, Котленци, Победа, Плачидол, Полковник Минково, 

Полковник Свещарово, Попгригорово, Приморци, Стефаново 188 домакинства поставят в 

цветни полиетиленови чували събраните рециклируеми отпадъци – хартия, пластмаса, 

стъкло и метал. Работи се дейността да се доразвие, за да се обхванат повече домакинства. 

 През изминалата година се отправиха запитвания до организации за 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци - „Екопак“ АД, «Екоколект» АД и 

„Булекопак“ АД, за съвместна работа по организиране на разделното събиране на 

отпадъци от опаковки в 27-те по-големи населени места в община Добричка. От „Екопак“ 

АД бе получен отказ за включване на община Добричка в системата за разделно събиране. 

Изчаква се отговорът на другите две организации. 

 Разширяване на териториалния обхват на въведеното разделно събиране на 

биоразградими отпадъци 

 Продължава работата по въведеното разделно събиране на биоразградимите 

отпадъди. В тринадесет населени места - Богдан, Бранище, Ведрина, Долина, Драганово, 

Златия, М. Смолница, Одринци, Плачидол, Приморци, Самуилово, Стефаново и Стожер, 

са разположени 264 кафяви контейнера за биоразградими отпадъци, като разделно 

събраните биоразградими отпадъци са 561,380 тона. През изминалата година усилията 

основно бяха насочени към ограничаване на изхвърлянето на общ отпадък в контейнерите 

за биоразградими отпадъци. 

 

 Подобряване на енергийната ефективност 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради - общинска собственост 

 През 2020 година е завършено стартиралото в края на 2019 година  енергийно 

обследване на 17 сгради общинска собственост: училищни сгради - в с. Батово, с. 

Божурово и с. Дончево; детски градини - в с. Батово и с. Дончево; читалища - в с. 

Владимирово, с. Житница, с. Козлодуйци, с. Ломница, с. Паскалево и с. Смолница; 

кметства - в селата Бранище, Козлодуйци, с. Ломница, с. Паскалево, с. Смолница, 

административна сграда - в град Добрич. Стойността на предвидените за изпълнение 

мерки, повишаващи енергийната ефективност, е 1 887 403 лева, което обуславя 

необходимостта от финансиране по програми и проекти. 
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 Оптимизиране на уличното осветление чрез: внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, използване на възобновяеми източници на енергия 

 През 2020 г. продължи подмяната на лампите за улично осветление с ЛЕД лампи. 

Започна подмяната на лампите в селата Овчарово, Добрево и Генерал Колево, а в селата 

Орлова могила, Бранище и Козлодуйци уличното осветление е изцяло с ЛЕД лампи. 

 

 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сгради – общинска  

собственост, и улично осветление чрез оперативни и донорски програми. Участие в 

новия програмен период 2021-2027 г. 

По проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото 

развитие, чрез трансграничната култура“ са рехабилитирани народните читалища в селата 

Черна и Ловчанци. По договор ,,Модернизиране нa туристическата инфраструктура нa НЧ 

,,Нов живот – 1941“ в с.Черна е подменена дограмата на читалището. По договор 

,,Модернизиране нa туристическата инфраструктура нa НЧ ,,Светлина – 1940“ в с. 

Ловчанци е извършен ремонт на покрива на читалището и е подменена част от дограмата.   

Подадено е проектно предложение „Реконструкция и модернизация на системи за 

външно изкуствено осветление в десет населени места от община Добричка“ по Програма 

„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, която се 

осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, в изпълнение на Решение 

№123/27.02.2020 г. на ДОбС.  

 Проектното предложение цели да повиши енергийната ефективност в населени 

места от община Добричка чрез технологично обновление и модернизиране на системите 

за улично осветление и да подобри условията на живот на населението. Изпълнението на 

дейностите по проекта в дългосрочен план ще доведе до намаляване на количеството на 

емисиите на парникови газове, постигане на годишни енергийни и парични спестявания. 

Стойността на проекта е 1 039 312,73 лв. Предвижда се реконструкция и модернизация на 

системи за улично осветление в 10 населени места: Одърци, Батово, Бенковски, Победа, 

Дончево, Карапелит, Ловчанци, Паскалево, Стефаново, Стожер. Дейностите, включени в 

проекта, са замяна на съществуващите улични осветителни системи с нови 

енергоефективни и въвеждане на съоръжения за производство и съхранение на 

електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в системите 

за улично осветление. 

 Проектът премина оценка за административно и техническо съответствие от 

Управляващия орган. Проектното предложение е одобрено, но, поради недостиг на 

финансов ресурс, на този етап е в списъка на проекти, очакващи финансиране. Поради 

огромния интерес към процедурата, при последните обсъждания на Плана за 



 

 

 

 

19

възстановяване и устойчивост бе взето решение в частта на плана „Зелена България“ да 

бъде включен и проект за модернизация на улично осветление. Предвиденият финансов 

ресурс за това в Плана е 352.3 млн. лв. Очаква се по тази линия да бъдат финансирани още 

около 200 общински проекта. Всички проекти, преминали административната оценка, но 

неполучили финансиране в процедурата „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, ще бъдат 

финансирани с предимство от Плана за възстановяване и развитие. 

 

 Съвместни дейности с МИГ Добричка за подобряване на техническата, 

екологична и социална инфраструктура 

 През отчетния период са реализирани следните съвместни дейности с МИГ 

Добричка:  

 1. На 13.05.2020 г. е сключен договор с ДФЗ и МИГ Добричка за изпълнение на 

проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево 

и Драганово“ процедура №BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка по подмярка 19.2-7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ – рехабилитация на част от улица „Втора“ в с. Дончево. Общата 

стойност на проекта е 168 838,40 лв. Целта е подобряване на жизнената среда, качеството на 

живот и повишаване на икономическата и социална привлекателност в региона чрез 

рехабилитация на част от уличната мрежа, благоустрояване и обновяване на местата за отдих 

и спорт. 

 Дейностите, които се реализират по проекта, са: 

- Рехабилитация на част от улица „Втора“, с. Дончево – от км 0+000 до 0+230 – 230 м и от 

км 0+770 до 1+055 – 285 м чрез изпълнение на земни, асфалтови и пътни работи за 

основен ремонт на настилка на уличното платно. 

- Оборудване за Домашен социален патронаж в село Дончево; 

- Доставка и монтаж на спортни уреди в парковото пространство в с. Дончево; 

- Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, паркови елементи и соларно 

осветление в село Драганово. 

Към момента са проведени всички обществени поръчки по проекта и има сключени 

договори с изпълнителите. Предстои сключване на Допълнително споразумение с Държавен 

фонд „Земеделие“ за избраните изпълнители и изпълнението на инвестицията по одобрения 

проект. 

 2. Предстои сключване на договор с ДФЗ и МИГ Добричка по одобрен проект 

„Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Козлодуйци, 

Паскалево и Лясково“ процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка по подмярка 

19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ – рехабилитация на улица „Осма“ в с. Козлодуйци и 

улица „Тридесета“ в с. Паскалево.  
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 Дейности по проекта са: 

- Подобряване на уличната мрежа чрез рехабилитация на улици в селата Паскалево и 

Козлодуйци с обща дължина на уличната мрежа 1350 м; 

- Оборудване на социалната инфраструктура в село Паскалево за подобряване достъпа до 

социалните услуги „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“;  

- Оборудване на образователната инфраструктура в село Лясково за подобряване на 

живота и привлекателността на района. 

Общата стойност на проекта (сума на БФП) е 264 194,55 лв. 

  3. В процес на одобрение е проект „Инвестиции в подобряването на малка по 

мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачидол“ процедура 

№BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка по подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ – рехабилитация на улица „Дванадесета“ в с. Стефаново и улица „Трета“ 

в с. Одърци.  

 Дейностите по проекта са: 

- Рехабилитация на участъци от улици в селата Стефаново и Одърци; 

- Изграждане на площадка за игра в село Плачидол, доставка и монтаж на детски 

съоръжения и паркови елементи за нея; 

- Доставка и монтаж на термодинамичен бойлер в детска градина „Дъга“ - село 

Стефаново. 

Общата стойност на проекта (сума на БФП) е 264 415,68 лв. 

 4. На 29.12.2020 г. е сключен договор с ДФЗ и МИГ Добричка за изпълнение на 

проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата 

Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци“ процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ 

Добричка по подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – рехабилитация на 

улица „Втора“ в с. Фелдфебел Денково, улица „Трета“ в с. Бенковски и улица „Трета“ в                

с. Воднянци. Общата стойност на проекта е 157 048,00 лв.  

 

Предвидените дейности по проекта са: 

- Рехабилитация на участъци от улици в трите села; 

- Изграждане на площадки за игра в селата Ф. Денково и Бенковски, доставка и монтаж 

на спортни уреди, паркови елементи и автономно соларно осветление за тях. 

 5.  В изпълнение на Решение №165/30.04.2020 г. на ДОбС, е подадено проектно 

предложение „Развитие на туристически продукт за образователен и развлекателен 

туризъм на територията на община Добричка“ по подмярка 19.2-7.5 „Подкрепа за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка, 

финансирана по ПРСР 2014-2020 г. чрез ЕЗФРСР.  
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По проекта се предвижда чрез реконструкция на закритото училище в с. Паскалево и 

развитие на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм да се 

повишат атрактивността и интересът към територията.  

Общата стойност на проекта е 185 281.84 лв.  

 6.  Подадено е второ проектно предложение „Развиване на туристически продукт за 

исторически, културен, образователен и развлекателен туризъм на територията на община 

Добричка“ в процедура №BG06RDNP001-19.401 на МИГ ДОБРИЧКА, подмярка 19.2-7.5 

„Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура”, финансирана от Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г., втори прием. Общата стойност на проекта е 14 718,00 лв. 

Проектните дейности включват:  

- Създаване на музейна експозиция „100 години „Песента на колелетата“ в НЧ 

„Асен Златаров - 1940“; 

- Обновяване - възстановяване и почистване на „Каралезката чешма“, възпята от 

поета на Добруджа Йордан Йовков, и монтиране на соларен стълб; 

- Популяризиране на туристическия продукт чрез включване на мероприятия в 

културния календар: актуализиране на културния календар; обновяване на билборда, 

разположен на международния път Варна - Кардам, в близост до чешмата; изработка, 

дизайн и монтаж на винил за билборд със снимка на Каралезката чешма и текст;  

- изработка, дизайн и монтаж на информационна табела с текст, свързан с 

историята на Каралезката чешма. 

 

3. Приоритетно направление 3: Равен достъп до образование и спорт за жителите 

на общината 

3.1.  Планирани мерки, дейности и срокове за изпълнение 

 Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца в 

общината  

 Осигуряването на съвременна и адекватна образователна среда за провеждане на 

висококачествен образователен процес е от водещо значение при осъществяване на 

общинските политики в сферата на образованието. Пандемията беляза 2020 година и 

доведе до безпрецедентни промени във формата и начина на осъществяване на 

образователния процес. Преминаването на дистанционен режим на работа в училищата 

беше предизвикателство, с което Община Добричка се справи в кратки срокове. 

Образователните институции съумяха бързо да се адаптират към новите условия и 

осигуриха чрез методи в електронна среда обучението на учениците. Присъственият старт 

на новата учебна година се реализира в условия, гарантиращи здравето на персонала и 

учениците. Във функциониращите 30 детски градини и 13 училища, от които 10 основни, 

2 обединени и 1 средно, е осигурен равен достъп до качествено образование на всички 
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деца. Сградният фонд на образователните институции е в много добро състояние. Въпреки 

извънредната ситуация в страната и трудностите, пред които е изправено обществото, 

общинското ръководство прие предизвикателството да продължи модернизирането на 

образователната среда в детските заведения. Във връзка с извънредното положение и 

ситуацията в страната, общинската администрация предложи добри решения на децата и 

родителите от детските градини и училищата. Създалата се обстановка доведе до промени 

във всички дейности, включително и в образователния процес. Педагогическите 

специалисти не прекъснаха добрата комуникация с децата и техните родители и 

продължиха да работят, прилагайки иновативни подходи, които подпомогнаха учебно-

възпитателната работа вкъщи. В приетата през 2020 г. Общинска програма за 

образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства за 2020 г. са 

заложени дейности и приоритети, които гарантират осъществяването на процеса на 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.   

 

 Освобождаване на родителите от такси за детски градини 

Най-значимата реализирана образователна общинска политика е осигуряването на 

безплатно посещение на детските градини в общината. В първите дни на мандат 2019 – 

2023 г. от кмета на Община Добричка бяха инициирани промени в Наредба №8 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Добричка, с които са отменени месечните такси за родителите на децата, 

посещаващи детски градини. С това свое действие ръководството на Община Добричка 

цели да облекчи родителите и да осигури достъпност до детските градини за всички деца, 

като запази високото качество на предлаганите услуги. Това решение е в подкрепа на един 

от основните приоритети, заложени в Програмата - задържането на младите хора в 

населените места на територията на общината.  

 

 Подобряване на материалните условия в детските градини и училищата 

 През 2020 г. са извършени ремонтни дейности на училищната сграда в                        

с. Батово на обща стойност 12 744 лв. 

 Извършени са и ремонтни дейности на помещения в детските градини в селата 

Бранище, Владимирово, Карапелит, Котленци, Овчарово, Паскалево, Победа, Пчелино, 

Смолница, Стожер, Ст. Караджа, Ф. Денково, Царевец и Черна на обща стойност 109 344 

лв. 

 

 Осигурен транспорт и безплатно хранене за всеки ученик 

 През отчетния период е осигурен специализиран превоз за 490 ученици от 

училищата и 90 деца от детските градини в общината.  
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 Осигурени са средства от общинския бюджет за храна на децата от 2 до 7 - 

годишна възраст в детските градини на територията на община Добричка на стойност 

170 000 лв. 

 

 Задържане на децата и учениците в образователната система 

 Осигуряване на необходимите специалисти и повишаване на педагогическите 

компетенции на педагозите за посрещане на потребностите на децата и учениците за 

успешно и пълноценно приобщаване в училищната общност 

 Наред с реализирането на инвестиции за модернизиране на условията за обучение в 

образователните институции, се инвестира и в квалификация на педагогическия персонал. 

През 2020 г. обучение за професионалноквалификационна степен преминаха 24 учители 

от детските градини. В общинските училища и детски градини са заети 216 педагогически 

специалисти с необходимата професионална квалификация, разпределени както следва: в 

училища – 143 учители; в детските градини – 73 учители. 

 Обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии се осъществи при 75% от учениците 

от начален, прогимназиален и гимназиален етап при спазване на всички 

противоепидемични мерки и насоките за работа на системата на предучилищното и  

училищното образование през 2020 г. Осигурени са необходимите дезинфектанти и 

термометри за училищните автобуси. Останалите ученици, които не разполагат с 

електронни устройства и с интернет, се обхванаха от образователните медиатори, които 

предоставяха образователни материали, необходими за учебна подготовка. По този начин 

се осигури право на достъп до образование на всички ученици по време на извънредното 

положение. 

 

 Осигуряване на задължително обучение на ученици до 16-годишна възраст чрез 

дофинансиране на слети и маломерни паралелки 

 През отчетния период в училищата на територията на община Добричка се осигури 

задължително обучение на ученици до 16-годишна възраст. С решение на Добрички 

общински съвет е дадено съгласие за сформиране на 22 самостоятелни и слети паралелки, 

с не по–малко от 10 ученици, както и 12 самостоятелни и слети паралелки /маломерни/ с 

по-малко от 10 ученици в паралелка. 

 Приобщаване на „децата в риск” и деца със специални образователни 

потребности към училищната среда 

 Осигурен е безплатен транспорт на специалистите от Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) гр. Добрич. През              

2020 г. е осигурена специализирана подкрепа от ресурсен учител на 38 ученици и 4 деца 

от детските градини със специални образователни потребности.  
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 Тясно взаимодействие между учебните заведения, родителите и институциите за 

пълен обхват и задържане на децата в образователната система 

 През 2020 г. продължи изпълнението на дейностите от сформираните четири екипа 

на общинско ниво по механизма за съвместна дейност между институциите по обхващане 

и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст.  

 В резултат на извършените проверки в населените места на община Добричка, 

членовете на екипите предложиха мерки за предприемане на законосъобразни действия по 

компетентност на институции, пряко свързани с дейността по Механизма: дирекция 

„Социално подпомагане“ – Добрич, и Детска педагогическа стая към Второ РУП-Добрич, 

както следва: 

 1. Мярка: Предложения към дирекция „Социално подпомагане“ за насочване към 

подходящ вид социална услуга в общността /ЦОП, ЦСРИ, ЦРДУ/ - 6 деца и ученици 

 2. Мярка: Предложения към дирекция „Социално подпомагане“ за консултиране и 

съдействие по въпросите на социалното подпомагане и социалните услуги – 12 деца и 

ученици 

 3. Мярка: Предложения към инспектор от Детска педагогическа стая за справки в 

МВР-действия за установяване  местонахождението на децата – 2 ученици 

 4. Мярка: Посещения с инспектор ДПС и други институции – 8 ученици. 

 Продължава работата на екипите за обхват с цел прибиране и задържане на 

подлежащите на задължително обучение деца и ученици до 16-годишна възраст, в 

резултат на което са върнати в образователната среда 25 деца и ученици.   

 През 2020 г. е подаден и одобрен проект „Три етноса - три празника - една обща 

цел: Да бъдем по-добри!“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата 

и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Общата стойност на проекта е 14 

794,80 лева. 

 Основна цел при реализирането на проектните дейности е обхващане на по-голям 

брой деца от етническите малцинства в детските градини в община Добричка и 

задържането им в образователната система с осигуряване на равен достъп до качествено 

образование в мултикултурна образователна среда. Проектът се осъществява за периода 

2020/2021 г. - с продължителност 9 месеца, в три направления: 

1. Форма за театрално изкуство „Три етноса“ – подготовка и представяне на 

християнските празници Сирни Заговезни и Великден, мюсюлманския – Рамазан Байрам, 

и ромския – Банго Васил (Василица);  

2. Форма „Приложно изкуство“ – чрез натрупаните знания през изминалите 

месеци, в които са пресъздадени обичаите, свързани с трите етноса, децата ще рисуват и 

оцветяват рисунки за традициите, обичаите и празниците на трите етноса; 

3. Форма „Етно-изследователи“ – проучване, изследване и съхранение на 

историята, бита, родовете и етносите. 
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 Проектът обхваща деца от осем детски градини, изявили желание да участват: ДГ 

„Здравец“ с. Стожер; ДГ „Слънчице“ с. Божурово; ДГ „Дъга“ с. Стефаново; ДГ „Първи 

юни“ с. Ловчанци; ДГ  с. Фелдфебел Денково; ДГ с. Одърци; ДГ „Зорница“  с. Батово; ДГ 

„Първи юни“ с. Бранище. Децата в тези детски градини са от 12 населени места, с 

разнороден етнически състав. Деленето на българските граждани е всеобщ проблем, на 

който трябва да се обърне внимание още в ранна детска възраст. 

 

 Разкриване на специалности по професионална подготовка в средното и 

обединени училища, съобразени с икономическите потребности на региона 

 През 2020 година в Средно училище „Никола Вапцаров“ в с. Карапелит се обучават 

ученици от I до XII клас в дневна форма на обучение. Учениците от гимназиален етап се 

обучават в специалност „Хранително-вкусова промишленост“, което им дава възможност 

след завършване на образованието да се реализират в различни фирми, занимаващи се с 

производство и преработка на хранителни продукти, маслопродукти и етерични масла. 

Практическото им обучение се провежда в „Клас олио“ АД с. Карапелит и „Био-Ко“ 

ЕООД – цех в с. Карапелит. За обучението и възпитанието им се грижат 20 високо 

квалифицирани преподаватели. 

 В Обединено училище „Пейо Яворов“ - с. Стефаново, се обучават ученици от 1 до 

10 клас. Учениците в гимназиален етап са с професионално направление „Производствени 

технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло“, специалност „Производство на 

мебели“, професия „Работник в дървообработването“. 

 Обединено училище „Добри Войников“ - с. Победа, предлага специалност  

„Шлосерство“ с професия  „Шлосер“ и специалност  „Шивачество“ с професия  „Шивач“.  

 

 Повишаване успеваемостта на учениците 

 Стимулиращи мерки за ученици с много добър успех 

Община Добричка обяви отличените през 2020 година директори на учебни 

заведения, учители и ученици в навечерието на 24 май - Деня на българската просвета и 

култура, отдавайки дължимото на просветата и културата, които са сред основните 

приоритети на Общината. Четирима са отличените ръководители на учебни заведения. 

Наградени с плакет „За принос към просветата и културата“ за постижения в 

дългогодишната им педагогическа практика са 18 учители от 11 училища в населените 

места от общината. Отличени с грамота и предметни награди са 17 ученици от селата 

Стожер, Смолница, Победа, Ведрина и Овчарово. 

 През 2020 г. кметът на Община Добричка награди 100 ученици от 1 до 10 клас за 

отличен успех и добро поведение. Инициативата е част от дейностите, заложени в плана 

на МКБППМН насърчителни мерки за по-добра успеваемост и засилване интереса на 
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децата и младежите към учебния процес. Получените предметни награди са на стойност 

1500 лв.   

В рамките на кампанията „Не на насилието и агресията“ са организирани три 

състезателни проекта: конкурс за ученическо есе „Подай ръка – подари усмивка“ - за 

ученици от седми до десети клас; конкурс за рисунка “Подай ръка – подари усмивка“ - за 

ученици от първи до седми клас; разделени в две възрастови групи, конкурс за коледна 

картичка или украса „Весела Коледа за всички“. Над 230 са учениците от община 

Добричка - участници в конкурсите, инициирани от Местната комисия за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. 

Отличени с предметни награди са учениците с най-добрите детски творби. За 

всички участници в конкурсите са осигурени коледни торбички на обща стойност 1573,76 

лв.  

В навечерието на Бъдни вечер и Рождество Христово всички коледни картички и 

украси, изготвени от учениците, бяха подарени на възрастни, самотни и болни хора в 

селата на община Добричка.  

 Разкриване на нови форми на обучения – извънкласни и индивидуални  

През 2020 г. в самостоятелна форма на обучение са обхванати 134 лица. Продължи 

осигуряването на извънкласни форми на обучение, съгласно нормативните изисквания и 

вътрешна организация на учебния процес. 

 Насърчаване на масовия спорт и създаване на условия за функциониране на 

спортни клубове  

 Подкрепа и финансиране на спортни дейности 

През 2020 г. са изплатени средства на обща стойност 123 000 лв. за издръжка на 8 

футболни клуба в селата Стефан Караджа, Овчарово, Бенковски, Победа, Стефаново, 

Бранище, Стожер и Дончево. През летните и есенните месеци колективните и 

индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер с младежите 

в спортните клубове са провеждани на открито, без публика и при спазване на всички 

противоепидемични мерки, въведени на територията на Р България.   

 

 Ангажиране на младите хора за участие в граждански инициативи съвместно 

с Общината 

 Участие на неактивни и безработни младежи на възраст до 29 г. в заетост при 

работодател в институции на местното самоуправление и местния бизнес 
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 През 2020 г. продължи успешното и ползотворно сътрудничество между Община 

Добричка и дирекция „Бюро по труда“  в Добрич. Реализирани са проекти, свързани с 

осигуряване на заетост на младите хора, лица с увреждания и продължително безработни 

лица.  

 В рамките на проект „Обучения и заетост за младите хора“, финансиран по ОПРЧР, 

съфинасиран от ЕС, ЕСФ и инициативата за младежка заетост, е осигурена заетост на 5-ма 

младежи с трайни увреждания до 29-годишна възраст. Изплатените средства през 2020 г. 

са в размер на 33 474,65 лв.  

 Разширяване дейностите на младежките клубове в повече населени места 

 През 2020 г. на територията на община Добричка функционират 6 младежки клуба 

в селата Бенковски, Стефан Караджа, Стожер, Фелдфебел Денково, Свобода и Царевец. 

 

4. Приоритетно направление 4: Съхраняване, развитие и популяризиране на 

културното наследство  

4.1.     Планирани мерки, дейности и срокове за изпълнение 

 Развитие и поддържане на туристическата и културна инфраструктура 

 През 2020 г. са подадени две проектни предложения към МИГ Добричка по 

подмярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от 

Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка, финансирана по ПРСР 2014-2020 г., чрез 

ЕЗФРСР.  

 Целта на първото подадено проектно предложение е развитие на туристически 

продукт за образователен и развлекателен туризъм в закритото училище в с. Паскалево. 

Продуктът включва четири основни направления: 

 -  Представяне на местното образователно наследство и учебно дело. Създаване на 

посетителски център, в който ще се обособи изложба – ретроспекция и ще се възстанови 

учебна стая от минал период;  

 - Атрактивно теоретично и практическо възпитание, развитие на транспортна 

култура и пътна безопасност на децата и учениците от общината. Това ще се постигне 

чрез изграждане на обучителен център и атракцион за обучение по безопасност на 

движението, какъвто няма изграден до момента в област Добрич. За целта се предвижда да 

се изгради и оборудва площадка по БДП в двора на училището в село Паскалево, както и 

да се ремонтират и оборудват два кабинета по БДП (един за децата от детските градини и 

един за учениците от училищата) в училищната сграда; 

 -  Провеждане на развлекателни и образователни събития; 
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 - Популяризиране на туристическия продукт и подобряване маркетинга на 

територията.  

 Второто проектно предложение е „Развиване на туристически продукт за 

исторически, културен, образователен и развлекателен туризъм на територията на община 

Добричка“. Основната цел е да се развие туристически продукт за исторически, културен 

и образователен туризъм за повишаване атрактивността и интереса към територията на 

общината чрез обновяване на Каралезката чешма и създаване на музейна експозиция „100 

години „Песента на колелетата“ в НЧ „Асен Златаров-1940“  в  с. Стефан Караджа.   

 

 Регулярни информационни кампании, месечни рубрики в електронни и печатни 

медии, провеждане на културни инициативи, промотиращи историята, автентичната 

селска самобитност, традиции и фолклор на всяко населено място в община Добричка 

сред широката общественост 

През 2020 г. бяха осъществени две визити на заместник-министъра на отбраната 

генерал-лейтенант /о.р./ Атанас Запрянов  на територията на община Добричка. 

По традиция на 03.03.2020 г. на братската могила край село Паскалево бе отбелязан 

националният празник на РБългария. За 25-а поредна година мемориалът на най-тежките 

бойни сражения за освобождаването на региона от османците в Руско-турската война от 

1878 година бе мястото, където признателните потомци отдадоха почит на загиналите. 

Поднесени са венци и цветя.  

 На 07.09.2020 г. се отбеляза 104-ата годишнина от Добричката епопея на 

Мемориала в памет на загиналите от VI пехотна Бдинска дивизия за освобождението на 

Добруджа край с. Козлодуйци. 

Сред официалните гости бяха зам.-председателят на Народното събрание Валери 

Симеонов, народните представители Даниел Петков, Даниела Димитрова, Йордан 

Апостолов, Йордан Йорданов, Красимир Янков, вицеадмирал Пламен Манушев, д-р Хасан 

Адемов, Християн Митев, Валентин Касабов и Георги Колев, областният управител на 

област Добрич Красимир Кирилов, председателят на Общинския съвет в Община 

Добричка д-р Ердинч Хаджиев, капитан III ранг Красимир Иванов – началник на 

Военното формирование 44320 – Сенокос, ген. майор Явор Матеев – командир на 

Съвместното командване на специалните операции, началникът на Военното окръжие в 

Добрич капитан II ранг Бисер Бонев, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов, 

председателят на ОбС – Добрич Мая Димитрова, общински съветници, заместник-

кметове, кметове и кметски наместници служители от администрацията на Община 

Добричка.  

Юбилейни грамоти бяха връчени на ветераните от войните от област Добрич - 

Петър Йовчев, Атанас Генчев, Георги Георгиев, които са участници във Втората световна 

война, както и на бившите началници на Окръжието в град Добрич полк. Руси Стойчев, 
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полк. Димитър Михалков, подполковник Кольо Несторов, подполковник Красимир 

Христов и подполковник Антон Кацаров.  

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите връчи грамоти за добро 

сътрудничество на кмета на Община Добричка, както и на началника на Военното 

окръжие.  

 

 „Разработване на обща стратегия за културен туризъм в трансграничния район 

Констанца- Добрич“ 

 По проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото 

развитие, чрез трансгранична култура“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-А 

Румъния-България 2014-2020 са финализирани дейностите за разработване на Стратегия 

за развитие на културен туризъм и туристически маршрути в партньорство с общините в 

областта. Целта на проекта е съживяване на трансграничния регион, като се 

стимулира туризмът и същевременно се работи за опазването на културното наследство на 

историческата област – част от Румъния и България. Водещ  партньор е Община Хършова. 

 Проектните дейности включват: 

 - Рехабилитиране и обзавеждане на народните читалища в с. Черна и с. Ловчанци. 

Към момента по проекта са реновирани  двете читалища: НЧ „Нов живот – 1941“ с. Черна 

и НЧ „Светлина – 1940“ с. Ловчанци, доставени и монтирани са осветителна и 

озвучителна техника в двете читалища, както и сценични, и прозоречни завеси в 

читалището в с. Черна. Предстои доставката на обзавеждане, за което е сключен договор; 

в процес на оценка са офертите, получени за доставка на климатици; обяви се процедура 

за доставка на компютърна и офис техника.  Двете читалища ще бъдат модернизирани и в 

тях ще се открият два туристически информационни офиса, съдействащи за 

утвърждаването на културния туризъм в региона.   

 - Разработване на обща стратегия за валоризация на културното и природно 

наследство чрез неговото реставриране и популяризиране за устойчива икономическа 

употреба  

- Създаване на  интегриран туристически продукт: предстои през 2021 г. да се 

проведат фестивали в Дебрене и в Хършова, които ще са с международно участие. 

 Обща стойност на проекта (сума на БФП): общ бюджет - 1 477 350,17 евро, за 

Община Добричка – 754 771,88 евро. 

 

 Стимулиране дейността на училищата, читалищата, пенсионерските клубове за 

възраждане, развитие, обогатяване и популяризиране традициите, обичаите и 

празниците на всички етноси 

 На територията на община Добричка функционират 56 пенсионерски клубове с 

общ брой членове - 1280. През отчетния период пенсионерските клубове работиха, 
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съобразявайки се с епидемиологичните мерки за страната. В голямата си част 

реализирането на инициативите, заложени в Културния календар, бе възпрепятствано от 

въведените противоепидемични мерки.  

 Възстановяване и поддържане на военните паметници на територията на 

общината 

 След като Община Добричка направи постъпления, с ПМС 160 от 24.07.2020 г. 

бяха одобрени допълнителни средства за ремонт, възстановяване и изграждане на военния 

паметник между селата Бдинци и Вратарите, и паметника на подофицер Драган Райков 

Узунов в с. Драганово. Общата сума е в размер на 2600,00 лв. 

 

 Подкрепа за читалищата като единствени културни институти на 

територията на общината 
 Подпомагане дейността на читалищата и ежегодно осигуряване на бюджетни 

средства за поддържане на тяхната база 

 През 2020 година за текущи ремонти на читалищни сгради в селата Житница, 

Карапелит, Козлодуйци, Котленци, М. Смолница, Миладиновци, Овчарово, Росеново, Ст. 

Караджа, Тянево, Фелд. Денково, Царевец са осигурени средства в размер на 114 954 лв. 

За извършването на основен ремонт на читалище „Христо Смирненски“ в село Одърци бе 

изготвен цялостен инвестиционен проект и бе изпълнен първият етап от строителството. 

Изцяло са обновени залата и помещенията на първия и втория етаж. Извършени са 

укрепване на етажната конструкция между сутерена и първия етаж, цялостна подмяна на 

електрическата инсталация с външно ел. захранване, изграждане на санитарни възли на 

първия етаж и инсталация за такива в сутерена. Разходите възлизат на  76 238 лв. 

 

 Осигуряване на средства от общинския бюджет за дофинансиране на ФРЗ на 

читалищни секретари, художествени ръководители, хореографи и корепетитори на 

самодейни състави към читалищата 

 Прeз 2020 година е осигурено общинско дофинансиране за недостига на средства 

за заплати и осигуровки на читалищни секретари за 0,5 бройка за читалищен секретар в с. 

Одърци и 0,5 бройка за читалищен секретар в с. Златия на обща стойност 22 000 лв.  

 

 Реализиране на програма за читалищната дейност и изпълнение на дейностите на 

културния календар  

 Културният календар на Община Добричка се изпълни до 13 март 2020 г., когато бе 

обявено извънредно положение в страната. В община Добричка през 2020 г. има над 1700 

читалищни членове. В почти всички читалища съществуват различни по големина 

библиотеки, със значителен библиотечен фонд. 
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В навечерието на 24 май - Деня на българската просвета и култура, Община 

Добричка обяви отличените през 2020 година 13 (тринадесет) читалища - за дългогодишна 

културно-просветна дейност; за поддържане огъня на знанието; за развиване на 

българските традиции и обичаи; за принос в опазването, съхранението, популяризирането 

и развитието на добруджанския фолклор; за достойно представяне на Община Добричка в 

общински, регионални, национални и международни културни прояви. 

Специални отличия получиха културните институции, отбелязали годишнините си: 

80-годишни юбилеи, НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1900 г.” в с. Фелдфебел Денково - 120 

години от създаването си, НЧ „Г.С.Раковски-1920 г. “ в с. Златия –  100 години. 

  

 Стимулиране на читалищните дейности за съхраняване и популяризиране на 

българските културни традиции и наследство чрез участие в проекти.  Повишаване 

ролята на читалищата за социалната и културна интеграция на различни социални 

общности 

 

 През 2020 г. от общо 36 (тридесет и шест) одобрени проекта от Министерството на 

културата, три са за читалища на територията на община Добричка за финансова 

подкрепа, с цел обновяване на фондовете на библиотеките по програма „Българските 

библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2020 г. За НЧ “Напредък 

-1942 г.“ с. Дончево е одобрено финансиране в размер на 945 лв.; за НЧ “Д-р Йосиф 

Йосифов - 1884 г.“ с. Карапелит е одобрено финансиране в размер на  1208,85 лв.; за НЧ“ 

Възраждане – 1941 г.“ с. Одърци  -  1208,46 лв. 

 

 Приоритетно направление 5: Качествени социални услуги и здравеопазване в 

община Добричка  

5.1.Планирани мерки, дейности и срокове за изпълнение 

 Провеждане на активна политика за гарантиране на достъпно и качествено 

здравеопазване за жителите на община Добричка  

 

 Подкрепа за лекарските практики в малки населени места 

 През отчетния период са извършени ремонтни дейности на сгради, ползващи се от 

лекарските практики, в селата Божурово, Житница, Смолница и Стожер на стойност 

81 110 лв. Осигурен е достъп до медицинско и здравно обслужване на деца и ученици в 9 
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здравни кабинета на училищата в селата Батово, Хитово, Карапелит, Стожер, Победа, 

Житница, Ловчанци, Овчарово и Стефаново. 

 Предвид усложнената епидемична обстановка, по инициатива на администрацията, 

с решение №162 от 26.03.2020 г. на Добрички общински съвет, се прие 

общопрактикуващите лекари да не заплащат наем за срока на обявеното извънредно 

положение, свързано с разпространението на COVID–19. 

 За лекарските практики на територията на община Добричка са осигурени лични 

предпазни средства и дезинфекционни препарати: маски за многократна употреба, лицев 

защитен шлем - тип маска, таблетки „Санифорт“, дезинфектант „Септик А“. 

 Взаимодействие и сътрудничество с «МБАЛ-Добрич» АД гр. Добрич, ДКЦ I - гр. 

Добрич, ДКЦ II - гр. Добрич и др. 

Община Добричка, като акционер в «МБАЛ-Добрич» АД, редовно участва в 

провежданите Общи събрания на акционерите. През 2020 г. на „МБАЛ-Добрич“ АД  е 

предоставен капиталов трансфер за закупуване на медицинска апаратура в размер на  

15 000,00 лв. Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на РБългария, 

„МБАЛ-Добрич“АД в Добрич отправи призив към всички общини на територията на 

област Добрич за финансова подкрепа. Община Добричка бе сред първите дарители на 

здравното заведение за обезпечаване дейността в условията на пандемия, като предостави 

20 000,00 лв.  

 

 Подобряване здравния статус на жителите в общината 

 Провеждане на активни здравнопромотивни и профилактични дейности, с 

особено внимание върху социално значимите заболявания 

 През 2020 г. в община Добричка в уязвими общности с различни рискови групи 

работиха трима здравни медиатора. Консултираха ромски семейства относно правата им 

за подпомагане в сферата на социалната закрила, социалните услуги в общността и 

закрила на детето. Здравните медиатори владеят ромски език, познават здравното и 

социалното законодателство и са в добри взаимоотношения с местните здравни и 

социални институции. Напредък от тяхното съдействие и работа на терен се наблюдава в 

повишаване броя на имунизациите сред ромската общност. Отчита се подобрена 

информираност и достъп до здравни и социални услуги на ромските деца и възрастни. 
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 Провеждане на здравни кампании и инициативи съвместно с други институции и 

НПО 

 Съвместно с РЗИ-Добрич, и „ДКЦ II–Добрич“ЕООД бяха проведени 

профилактични ехографски прегледи и клинични лабораторни изследвания на 728 жители 

в 21 населени места на територията на община Добричка. Инициативата е в рамките на 

Националния план за действие за периода 2015-2020 г. – приоритет „Здравеопазване“ към 

Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.   

 

 Разширяване на броя, капацитета и спектъра от подкрепящи комплексни 

услуги за деца и лица в риск и техните семейства 

 Идентифициране на актуалните потребности на уязвими групи на територията 

на общината 

 През 2020 г. е реализиран проект в подкрепа на рисковите групи, одобрен от Фонд 

„Обединени срещу COVID-19”, насочен към информиране на населението за превенция 

разпространението на COVID-19. Целта на проектните дейности е подпомагане на крайно 

нуждаещите се с продукти за лична и битова хигиена, адаптирани млека. Общината 

предприе мерки за осигуряване на хранителни продукти за рисковите групи чрез 

европейско и собствено финансиране. Целевите групи, които са подпомогнати по проекта, 

включват самотно живеещи възрастни над 65 години, лица с увреждания, многодетни 

семейства, самотни родители, лица без доходи или с доходи под линията на бедност, 

определена за страната, както и семейства с деца от 0 до 2 години. В рамките на проекта 

на стойност 10 000 лева са предоставени пакети с продукти – прах за пране, 

дезинфектанти, течен сапун, шампоан, препарат за съдове и мокри кърпи. Пакетите за 

семейства с деца до 2 години включваха и памперси, и адаптирано мляко. 

  През 2020 г. се  реализира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в община Добричка“ (Компонент 2) BG05M9OP001-2.040-0059-C01 за 

подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с 

увреждания и възрастни хора в община Добричка чрез осигуряване на мрежа от услуги в 

домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. 

  Извършени са СМР дейности на помещение в административната сграда на община 

Добричка, помощно помещение в с.Паскалево, помощно помещение в с.Житница. По 

проекта са закупени: скенер - 1 брой, преносим компютър - 2 броя; специализирано 

транспортно средство - 1 бр. 

  Специализираното транспортно средство за хора с увреждания допринася за  

осигуряване на достъп до по-качествени грижи за всяко лице с увреждане, както и за 

оказване на по-активна подкрепа. В някои случаи се налага хората с увреждания да 

ползват здравни услуги на медицински специалисти от областния град, тъй като на 
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територията на общината няма такива. Сходни са случаите, в които на потребителите се 

налага осъществяването на медицински интервенции извън общината и областта. 

Необходимостта от наличието на транспортно средство е и при закупуването на 

лекарствени средства поради липса на местни аптеки. При посещения на социални 

мероприятия също възниква необходимост от придвижване на хората с увреждания. 

Възможностите, които предоставя използването на специализираното транспортно 

средство, допринасят за повишен достъп до социални и здравни услуги, както и до 

обществени културни мероприятия. Употребата на медицински изделия и помощни 

средства за придвижване е възпрепятствало до момента хората, останали в социална 

изолация, с ограничени социални контакти да посещават дори личния си лекар. За 

използването на транспортното средство се приемат предварителни заявки. 

Транспортното средство е за 5+1 лица, снабдено е със специализирана платформа за 

инвалидна количка. По график се използва от трите медицинси сестри и социалния 

работник, рехабилитатора и супервайзора за предоставяне на социални, психологически и 

здравни услуги в домовете на лицата, които са в невъзможност да се движат поради 

заболявания.  

  Проведено е едно обучение на персонала на Центъра. Подобрено е качеството на 

работа на персонала, а и качеството на предоставяните услуги на потребителите. 

  През 2020 г. са предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални 

услуги на 98 лица от 20 домашни санитари, 3 медицински сестри, социален работник, 

рехабилитатор и супервайзор.  

  Общата стойност на проекта (сума на БФП) е 206 563,50 лв. 

  През отчетния период стартира и проект „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания в община Добричка“ (Компонент 3) BG05M9OP001-2.101-0053-C01, 

който осигурява мрежа от услуги в домашна среда, с цел ограничаване контактите между 

хората, като бъдат подкрепени лицата от целевите групи до предоставяните услуги по 

домовете за преодоляване последиците от коронавируса. Целта на проектните дейности е 

превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или 

в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-

19, както и за лица в карантинен период.  

  Община Добричка продължава предоставянето на услугите за уязвими групи в 

условията на пандемичната обстановка и след 31.12.2020 г.. Срокът на договора се 

удължава с два месеца предвид неусвоения финансов ресурс в рамките на съществуващия 

бюджет.  

  Общата стойност на проекта (сума на БФП) е 134 070,00 лв. 

 

 Ежегодно изготвяне на План за развитие на социалните услуги в община Добричка 

 През 2020 г. е разработен и приет Годишен план за 2021 г. за развитие на 

социалните услуги в община Добричка.   
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 Разширяване дейността и обхвата на общинската услуга „Домашен социален 

патронаж“ 

  Продължава комплексното осигуряване на социални услуги, предоставяни от 

Домашен социален патронаж в 13 центъра, които обслужват 58 населени места в 

общината и обхващат 500 потребители от уязвими социални групи – самотни възрастни и 

лица с увреждания. 

 Разшири се и обхватът на услугите за самотно живеещи възрастни лица и хора с 

увреждания чрез предоставяне на интегрирани здравно–социални услуги в домашна среда  

по проект „Патронажна грижа“. 

 Община Добричка инициира осигуряването на топъл обяд за най-уязвимите лица в 

условията на пандемия дни преди старта на проекта на национално ниво. На 14.04.2020г. 

Община Добричка започна предоставяне на топъл обяд на 260 лица с ниски доходи – под 

линията на бедност, определена за страната, като мярка и защита на бедстващи семейства 

от последствията на  COVID-19. Средствата бяха осигурени от бюджета на Общината и от 

дарения.  

 На по-късен етап бе подписан договор между АСП и Община Добричка за 

финансиране на целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна 

ситуация – 2020“. От 22.04.2020г. до 15.07.2020г. договорът продължи инициативата на 

Общината за подпомогане на 170 лица във всички населени места. За останалите 90 

потребители предоставянето на топъл обяд бе до 10.06.2020 г. и бе финансирано с дарения 

и общински средства.  

 

 Социално включване на деца от уязвими групи в Общностен център –                              

с. Стефаново 

  През 2020 г. продължи изпълнението на проекта „Равен шанс за всички деца в 

община Добричка“ BG05M9OP001-2.004-0021-C03, който е насочен към осигуряване на 

социални услуги за подобряване качеството на живот на деца в риск от 0 до 7 г. и техните 

семейства на територията на общината. Проектните дейности за целевите групи целят 

интегрирано и устойчиво предоставяне на комплекс от качествени и достъпни социални, 

здравни, образователни и др. услуги, отговарящи на техните потребности в стимулираща 

семейна и социална среда. За осъществяване на дейностите е създадено звено за 

управление и функциониране на услугите в Общностния център в с. Стефаново.  

  За предоставяне на услугите е подбран персонал, включващ специалисти от 

различни сфери – медицински специалисти, социални работници, психолози, 

рехабилитатори, педагози и медиатори. Те работят в интердисциплинарни екипи и 

координират усилията си за посрещане на комплексните нужди на децата и семействата от 

целевите групи в община Добричка.  
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  Общностен център - с. Стефаново, разполага със здравен кабинет, зала за 

рехабилитация, кабинети за психолог, логопед, специален педагог и зала за групови 

занимания. 

  С решение на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси“ е 

увеличена продължителността на операция BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско 

развитие“ до края на 2021 година.  

  В центъра е изградена среда, близка до семейната, при която близо 350 деца, в т. ч. 

48 деца с увреждания, получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа 

за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. 

Услугите се предоставят в Центъра, както и на мобилен принцип. 

  Общата стойност на проекта (сума на БФП) е 1 014 876,85 лв. 

 

 Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник“, „Личен асистент“ и 

„Социален асистент“ 

 През 2020 г. се  предоставя и  услугата „Личен асистент“ на 82 потребители, като са 

назначени 82 лични асистенти. 

  По Националната програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“ е осигурена 

заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в 

домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен с трайно намалена работоспособност 

или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ и хора над 65-годишна възраст 

в невъзможност за самообслужване. Услугата „Домашен помощник“ се предостави на 8 

потребителя от 7 домашни помощници по проект „Предоставяне на грижа в домашна 

среда“. От услугата „Социален асистент“ се възползва един потребител. 

 

 Разкриване на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ в с. Опанец 

 През 2020 г. е подаден, одобрен и изпълнен проектът „Обзавеждане на Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, с. Опанец и модернизация чрез 

закупуване на ново кухненско оборудване на Домашен социален патронаж за община 

Добричка“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ). Общата стойност на проекта 

е 45 556,96 лв. с вкл. ДДС.  

 Реализирането на проектните дейности допринася за оборудване и обзавеждане на 

помещенията на новосъздадения Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица 

с деменция в с. Опанец и подобряване материалната база на Домашния социален 

патронаж в селата Владимирово, Смолница и Стожер. Осигурено е обзавеждане на новия 

център за настаняване от семеен тип. ЦНСТ е резидентна услуга, осигуряваща място за 

живот в среда, близка до семейната, където се предоставят социални, здравни, 



 

 

 

 

37

образователни и други услуги, в съответствие с потребностите на настанените лица. 

Обзаведени са спални, дневна, столова за настаняване на 15 потребители, 

административната част на сградата, кабинети за медицински специалисти и други. 

 Със средства по проекта са извършени монтаж на ново професионално оборудване 

и обзавеждане на кухненски блок в Домашен социален патронаж в селата Владимирово, 

Смолница и Стожер. 

 

 Развитие на партньорски взаимоотношения с НПО, работещи в социалната 

сфера, както и с представители на бизнеса, с оглед реализиране на съвместни 

подкрепящи дейности за уязвими групи в община Добричка 

През 2020 г. продължиха партньорските взаимоотношения с БЧК.  

Реализира се подпомагане с предоставяне на помощи в пари и в натура за 

задоволяване на основни жизнени потребности на хората по програми, с привлечен ресурс 

на местни и чуждестранни източници, както и хуманитарно подпомагане. Съвременната 

социална реалност създава предпоставки за прояви на риск, рискови ситуации. 

Разрастващата се пандемична здравна криза във връзка с COVID-19 оказа допълнително 

отрицателно въздействие върху жизнения стандарт. Фактори като доходи, наличие на 

заетост, достъп до качествено здравеопазване, социална дистанция увеличиха броя на 

хората, нуждаещи се от помощ, а капацитетът на публичните и местни власти с техните 

здравни и социални мрежи намаля. През периода се извърши  логистично и хуманитарно 

подпомагане, съвместно с общинските социални служби, за предоставяне на храни и 

други услуги на самотни възрастни хора и карантинирани лица. С оповестяването на 

извънредното положение и ограничителните мерки, общинската организация инициира 

местна фондонабирателна кампания за храни от първа необходимост. В общината бяха 

раздадени  хранителни продукти и хуманитарна помощ от дарители, проекти и програми. 

Дарение от Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006 - Генерал 

Тошево осигури 84 броя пакети на стойност 840 лв. През периода бе разпределена и 

хуманитарна помощ за Детска градина „Здравец“ в с. Стожер в размер на 960.97 лв., 

подпомогнати са 50 деца. 

Хуманитарна помощ на стойност 1496.24 лв. от дрехи, обувки и аксесоари за деца и 

възрастни, храни, напитки и лични предпазни средства бе предоставена  на 100 лица. 

В общината бяха подпомогнати 879 лица с продукти на стойност 44 648,80 лв., 

раздадени бяха 21 133,65 кг хранителни продукти. 

- През октомври 2020 г. стартира и  процедурата  „Предоставяне на индивидуални 

пакети хранителни продукти  2019”. Съгласно регламента на програмата, общото тегло на 
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един хранителен пакет беше 22,710 кг и съдържаше 16 вида продукти на стойност 54,876 

лв. 508 правоимащи получиха по един хранителен пакет и 129 лица по 2 пакета, като 

общият брой обгрижени лица е 637, а броят на предоставените пакети е 766. Раздадената 

помощ е в размер на 42 035,016 лв. за 17 395,860 кг. 

С подкрепата на кметове, кметски наместници и доброволци, поетапно са 

раздавани по 1 брой хигиенен и 1 брой хранителен пакет на социално слаби лица с цел 

превенция разпространението на COVID-19. 151 лица получиха 302 пакета на  стойност 

6825,20 лв./ 2793,500 кг. 

Хуманитарната организация е насочила 5 лица за подкрепа с финансови средства 

от Фонд „Милосърдие”. Изплатените средства са в размер на 360 лв., като сумите са в 

зависимост от тежестта на случая. Подпомогнатите лица са от с. Камен – 50 лв., с. Батово 

– 100 лв., с. Малка Смолница - 100 лв., с. Опанец - 50 лв., с. Паскалево - 60 лв.  

Общият брой на подпомогнатите хора в общината е 1906, размерът на помощите – 

97 165,26 лв., раздадени са 41 323 кг хранителни продукти. 

 Участие в проекти и програми с национално и европейско финансиране 

 През 2020 г. е финализиран проектът “Преустройство на съществуваща сграда в 

двора на ДПЛД в с.Опанец в ЦНСТПЛД“, финансиран по Проект „Красива България“, 

Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ с период на 

изпълнение: 01.07.2019 - 31.12.2019 г. и общ бюджет от 336 109,00 лв., в т.ч. 179 986,00 лв. 

от МТСП и 156 123,00 лв. от Община Добричка.  

 С реализирането на проектното предложение част от сградата на Дома за 

пълнолетни лица с деменция е преустроена в ЦНСТПЛД. Извършени са строително-

монтажни/ремонтни дейности на съществуваща сграда в двора на ДПЛД; обучение по 

мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация” на регистрирани 

в ДБТ безработни лица. 

  

 Подобряване на достъпа до заетост на хора с увреждания, лица в неравностойно 

положение на пазара на труда и други социално изключени лица 

 През 2020 г. по договор №ОЗМ–ХУ-03-13 - 1869#7 за осигуряване на заетост на по 

проект "Обучения и заетост за хора с трайни увреждания над 30- годишна възраст" е 

осигурена заетост на 74 лица. Периодът на изпълнение е от 16.01.2019 г. до 16.01.2021 г. 

Изплатените средства през 2020 г. са 569 610 лв.   

 

 Осигуряване на безплатни карти за пътуване на пенсионери, социално слаби, 

многодетни майки 
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 През 2020 г. са осигурени 264 безплатни карти за пътуване за 48 населени места, на 

стойност 26 080 лв.   

 

6.  Приоритетно направление 6:  Сигурност за хората 

6.1.  Планирани мерки, дейности и срокове за изпълнение 

  Системно взаимодействие между представителите на общинската 

администрация, кметовете на населени места и районните полицейски управления с цел 

подобряване превантивната дейност за сигурността на хората 

 През 2020г. кметът на Община Добричка проведе редица срещи с директора на ОД 

МВР – Добрич, началника на Второ РУ и директора на Регионална дирекция Пожарна 

безопасност и защита на населението. Обсъжданите въпроси са свързани с повишаване 

сигурността на населението и опазване на имуществото на жителите на община Добричка. 

Представеният анализ за 2020г. показва значително намаляване на битовата престъпност в 

сравнение с 2019г. 

 Разширяване на съществуващите и изграждане на нови зони за видеонаблюдение 

  През отчетния период, с цел превенция на противообществените прояви и 

повишаване сигурността на населението, са изградени и надградени системи за 

видеонаблюдение в селата Владимирово, Вратарите, Ловчанци, Лясково, Малка 

Смолница, Методиево, Миладиновци, Овчарово, Орлова могила, Паскалево, Полк. 

Свещарово, Смолница, Царевец, Хитово и Карапелит, на обща стойност 56 903 лева. 

 

 Поддържане на системите за ранно оповестяване при бедствия 

  На 02.06.2020 г., със заповед №455/22.05.2020 г. на кмета на Общината, е 

разпоредено провеждане на тренировка за оповестяване на населението за опасност от 

въздушно нападение.  

 На 18 март и на 16 септември 2020 г. са планирани и проведени тренировки чрез 

системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт 

и съставните части на единната спасителна система. Резултатите са над минималните 

критерии за успешно проведени тренировки. 
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 „Изработване на стратегия и план за действие при кризисни ситуации в 

трансграничния регион Добрич - Кълъраш“ 

 През 2020 г. продължава изпълнението на проект ROBG-415 „Съвместно управление 

на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добричка“ - Interreg V-A 

Romania-Bulgaria 2014-2020. Общият бюджет на проекта е 800 216,17 евро, от които 518 

237,11 евро за Община Добричка. Целта на проекта е повишаване качеството на 

съвместното управление на риска в района на Кълъраш-Добричка, увеличаване на 

координацията и ефективността на органите при съвместното ранно предупреждение, в 

съответствие с политиките и насоките на ЕС. 

 Една от дейностите е разработване на Стратегия и План за действие за съвместни 

дейности срещу наводненията и други природни бедствия. През 2020 г. Стратегията и 

Планът са изработени и приети с решение на ДОбС №281 от 29.10.2020 г. 

 

 Повишаване информираността и готовността на населението за действия при 

кризи чрез медийни информационни кампании, изготвяне и разпространение на печатни 

материали, обучения и др. 

 За повишаване на информираността и готовността на населението за действия при 

кризи през 2020 г. Община Добричка публикува поредица материали в регионални 

ежедневници. Сред акцентите в публикациите са действията при земетресение, пожар, 

наводнения, ураганен вятър, радиация, промишлени аварии, тероризъм.  

През март 2020 г., във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб за 

превенция разпространението на COVID-19, заповеди на министъра на здравеопазването и 

решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение в 

Република България, Община Добричка предприе редица противоепидемични мерки за 

ограничаване разпространението на COVID-19, както и популяризиране и контрол по 

прилагането на мерките от физически и юридически лица на територията на всички 

населени места в общината.  

 За осъществяване на ефективна и своевременна координация на дейностите по 

време на извънредното положение със Заповед № 271 от 20.03.2020 г. на кмета на Община 

Добричка бе сформиран тринадесетчленен екип. Неговата задача е системно да събира, 

анализира и обобщава информация от всички населени места в общината, свързана с 

разпространението на вируса COVID-19, в сътрудничество и активно взаимодействие с 

кметовете и кметски наместници, РЗИ – Добрич и II РПУ. На базата на събраната теренна 

информация, екипът планира, организира и координира осъществяването на превантивни 

мерки за ограничаване разпространението на вируса. Създадената организация, постоянна 

връзка и активно сътрудничество между общинската администрация, кметовете, 

кметските наместници, ДСП, детски градини, училища и институции помогна на 
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Общината да се справи с настъпилата криза. Със заповеди и инструктажи е 

регламентирана и дейността в условията на извънредно положение на служителите и 

работниците в общинската администрация, както и на кметовете и кметските наместници 

в селата. 

 

 Поддържане на речните корита, деретата и защитните съоръжения в 

населените места. Осигуряване на безопасно ползване на язовирите - общинска 

собственост  

 През отчетния период е извършено машинно почистване на дерета в населените 

места - Бранище, Батово, Богдан, Генерал Колево, Крагулево, Методиево, Овчарово, 

Одринци, Опанец, Плачидол, Приморци, Свобода, Славеево, Сливенци, Стожер, Тянево, 

Царевец и Черна, на обща стойност 47 779,26 лева с включен ДДС. Почистващи дейности 

са реализирани и на землищата в близост до селата Врачанци, Котленци, Златия, Лясково, 

и Ф. Денково. Извършено е машинно почистване, оформяне, продълбочаване на 

дерето/канавката, като в три населени места почистването е с верижен багер, премахната е 

прорасналата растителност и са изкоренени дървета с диаметър над 25 см. В осем 

населени места са извозвани земни маси извън района на деретата. 

 В края на май 2020 г. е извършен текущ преглед на язовирните стени, собственост 

на община Добричка, като са съставени констативни протоколи, отразяващи състоянието 

на всяка язовирна стена. 

 След проведена обществена поръчка са подписани договори и е извършен ремонт 

на язовирната стена на язовир „Полковник Иваново“ и ремонт на основния изпускател на 

язовир „Полковник Минково“. Изпълненото строителство е прието от комисии, в чийто 

състав са включени кметските наместници и инж.Пламен Спасов – оператор на 

язовирните стени на язовирите, стопанисвани от Общината. Общата стойност на 

изпълненото строителство е 62 052 лева с вкл. ДДС. 

 

7. Приоритетно направление 7: Властта - за всеки гражданин. Прозрачно и 

ефективно административно обслужване 

7.1. Планирани мерки, дейности и срокове за изпълнение 

 Овластяване жителите на общината при планирането  и изпълнението на 

местните политики 

 Иницииране на местен референдум или общо събрание по важни за местната 

общност въпроси 
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 Общите събрания по населени места през отчетния период се проведоха за 

обсъждане на важни за местната общност въпроси, както следва: за обсъждане на проекта 

на бюджет, инвестиционната програма, разходване на 30 % от постъпленията от наеми, 

както и за определяне размера на такса битови отпадъци. Свикването на всяко едно от тях 

с конкретен въпрос бе оповестено сред населението с оглед осигуряване на възможността 

на всеки един желаещ да вземе участие.  

 Поради въведената извънредна епидемична обстановка през 2020г. плануваните 

общи събрания в населените места, включващи обсъждане на Инвестиционната програма, 

разходване на 30 % от постъпленията от наеми, както и за определяне на размера на такса 

битови отпадъци, се проведоха на открито и при стриктно спазване на  въведените мерки 

и ограничения. 

 Предприемане на активни мерки за участие на гражданите при публично 

обсъждане на бюджетите и годишните инвестиционни програми 

 На жителите на община Добричка бе осигурено участие при публичното обсъждане 

на бюджета и Инвестиционната програма на Общината при стриктно спазване на  

въведените мерки и ограничения. В населените места се проведоха насрочените общи 

събрания на населението, на които бяха обсъдени важни въпроси от местно значение. 

Впоследствие набелязаните приоритетни дейности намериха отражение в 

Инвестиционната програма на Общината. 

 Допитване до гражданите за приемане на справедливо и обективно определяне 

размера на таксата за битови отпадъци 

 Преди да бъдат предприети мерки за приемане на решение, определящо размера на 

таксата за битови отпадъци, на интернет страницата на Общината и във всички населени 

места бе разпространен проектът на план-сметката и се осигури участието на жителите на 

общината в обсъждането и. 

 Учредяване на граждански консултативни съвети, функциониращи при 

управлението на Общината 

Освен възможностите, които дава Законът за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление, за прякото участие на гражданите в 

местната власт, по предложение на  кмета на Община Добричка, са създадени обществени 

съвети като консултативен орган на кметовете и на кметските наместници. Целта на тези 

съвети е активизиране на жителите на общината за участието им при вземането на важни 

решения за развитието на населените места на територията на общината. В зависимост от 
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големината на населеното място, представителите на обществените съвети са, както 

следва: в 21 населени места представителите на местната общност са петима, а в 33 села - 

по трима. Над двеста жители са включени във функциониращите консултативни съвети. 

 

 Организиране на публични обсъждания по други важни за общността въпроси 

 Община Добричка е публикувала разработените проекти за изменения и 

допълнения на нормативни актове с оглед осигуряване възможността на жителите да се 

запознаят с тях и да внесат предложения и да изразят становища. През отчетния период се 

наблюдава слаб интерес при публичните обсъждания на проектите на нормативни актове. 

 

 Подобряване комуникацията с жителите на всички населени места в 

общината   

 Осъществяване на регулярни срещи в приемния ден 

 Един от основните приоритети, залегнали в Програмата за управление на Община 

Добричка за срока на мандата 2019-2023 г., е подобряване на комуникацията с жителите 

от всички населени места в общината и непосредственият контакт при отчитане на 

специфичните потребности на населението. От началото на мандата до обявяване на 

извънредното положение са реализирани изготвените седмични графици за приемните дни 

на кмета на Общината, зам.-кметовете и секретаря. Участие в тези дни са взели над двеста 

жители на общината. След въвеждане на противоепидемични мерки за превенция 

разпространението на коронавирусната инфекция, е преустановено провеждането на 

приемните дни в сградата на Общината.  Използвани са алтернативни форми за контакт – 

обявена електронна поща и телефонни номера за връзка с общинската администрация. 

През отчетния период кметът на Община Добричка е организирал и провел изнесени 

приемни в 66 населени места на територията на община Добричка. В този нетипичен 

период на изолация не се преустанови решаването на всички инцидентно възникнали 

комунално-битови, здравни, социални проблеми, както и други важни за общността 

въпроси. На интернет страницата на Общината се създаде секция „COVID-19“, в която се 

публикува актуална информация, свързана с противоепидемичните мерки. 

 

 Организиране на периодични срещи в изнесени приемни в населените места 

  

 Реализирани са изнесени съвещания с кметове и кметските наместници по 

утвърден времеви график и райониране по населени места, при спазване на 

противоепидемичните мерки,  както следва: 
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 През април 2020 г.: 

 На 02.04. и 08.04.2020 г. от 9,30 ч. в читалището на с. Карапелит - съвещания с 

кметове и кметските наместници на селата Карапелит, Фелд. Денково, Воднянци, 

Хитово, Алцек, Дряновец, Бенковски, Медово, Енево, П. Гешаново, Подслон, 

Владимирово, Бдинци, Вратарите;  

 На 02.04. и 08.04.2020 г. от 11,30 ч. в читалището на с. Смолница - съвещания с 

кметове и кметските наместници на селата Смолница, Житница, Козлодуйци, Ловчанци, 

Лясково, Черна, Златия, Камен, Крагулево, Малка Смолница, Миладиновци, Полк. 

Иваново, Самуилово, Тянево, Пчелник; 

 На 02.04. и 08.2020 г. от 13,30 ч. в читалището на с. Дончево - съвещания с кметове 

и кметските наместници на селата Дончево, Ведрина, Богдан, Долина, Драганово, Ново 

Ботево, Одринци, Опанец, Орлова могила; 

 На 03.04. и 09.04.2020 г. от 9,30 ч. в читалището на с. Стефаново - съвещания с 

кметове и кметските наместници на селата Стефаново, Батово, Бранище, Одърци, 

Стожер, Дебрене, Прилеп, Пчелино, Славеево, Соколник; 

 На 03.04. и 09.04.2020 г. от 11,30 ч. в читалището на с. Победа - съвещания с 

кметове и кметските наместници на селата Победа, Плачидол, Полк. Минково, Полк. 

Свещарово, Попгригорово, Приморци, Котленци, Методиево; 

 На 03.04. и 09.04.2020 г. от 13,30 ч. в читалището на с. Паскалево - съвещания с 

кметове и кметските наместници на селата Паскалево, Божурово, Ломница, Овчарово, 

Царевец, Врачанци, Ген. Колево, Добрево, Росеново, Свобода, Сливенци, Стефан 

Караджа. 

 През май 2020 г.: 

 На 07.05.2020 г. от 10,00 ч. в читалището на с. Карапелит - съвещание с кметове и 

кметските наместници на селата Карапелит, Фелд. Денково, Воднянци, Хитово, Алцек, 

Дряновец, Бенковски, Медово, Енево, П. Гешаново, Подслон, Владимирово, Бдинци, 

Вратарите;  

 На 07.05.2020 г. от 11,00 ч. в читалището на с. Смолница - съвещание с кметове и 

кметските наместници на селата Смолница, Житница, Козлодуйци, Ловчанци, Лясково, 

Черна, Златия, Камен, Крагулево, Малка Смолница, Миладиновци, Полк. Иваново, 

Самуилово, Тянево, Пчелник; 

 На 07.05.2020 г. от 13,00 ч. в читалището на с. Дончево - съвещание с кметове и 

кметските наместници на селата Дончево, Ведрина, Богдан, Долина, Драганово, Ново 

Ботево, Одринци, Опанец, Орлова Могила; 

 На 07.05.2020 г. от 14,00 ч. в читалището на с. Стефаново - съвещание с кметове и 

кметските наместници на селата Стефаново, Батово, Бранище, Одърци, Стожер, Дебрене, 

Прилеп, Пчелино, Славеево, Соколник; 
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 На 07.05..2020 г. от 15,00 ч. в читалището на с. Победа - съвещание с кметове и 

кметските наместници на селата Победа, Плачидол, Полк. Минково, Полк. Свещарово, 

Попгригорово, Приморци, Котленци, Методиево; 

 На 07.05.2020 г. от 16,00 ч. в читалището на с. Паскалево - съвещание с кметове и 

кметските наместници на селата Паскалево, Божурово, Ломница, Овчарово, Царевец, 

Врачанци, Ген. Колево, Добрево, Росеново, Свобода, Сливенци, Стефан Караджа. 

От  август до октомври 2020 г. вкл. са проведени изнесени приемни дни на кмета на 

Общината с жителите и административния персонал в населените места на територията на 

община Добричка. Изнесените приемни дни са провеждани в условията на извънредна 

епидемична обстановка при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и  

предотвратяване струпването на хора.  

За осигуряване на достъпна и актуална информация и популяризиране на срещите 

всички графици, съдържащи датите и местата за провеждане на изнесените приемни дни, 

са публикувани на официалния сайт на Общината. От кметовете и кметските наместници 

по места бе осигурено помещение в кметството, читалището или клуба на пенсионера за 

провеждане на срещите, уведомяване на населението и контрол по спазване на 

противоепидемичните мерки в селата.  

Проведените по утвърден график изнесени приемни дни на кмета на Общината са 

представени, както следва:  

През август 2020 г. – реализирани приемни за жители на общо 37 населени 

места   

 03.08.2020 г. – в селата Бранище, Плачи дол, Попгригорово; 

 04.08.2020 г. – в селата Приморци, Ген. Колево, Царевец, Паскалево,  Божурово,  

Росеново; 

 05.08.2020 г. – в селата Стефаново, Славеево, Пчелино, Батово, Одърци; 

 07.08.2020 г. – в селата Стожер, Дебрене, Соколник; 

 11.08.2020 г. – в селата Одринци, Ведрина, Долина; 

 12.08.2020 г. – в селата Дончево, Опанец, Драганово, Богдан, Вратарите, Бдинци, 

Владимирово; 

 17.08.2020 г. – в селата Орлова могила, Самуилово, Малка Смолница; 

 19.08.2020 г. – в селата Лясково, Камен, Черна, Крагулево, Пчелник, Тянево, 

Житница. 

През септември 2020 г.  - реализирани приемни за жители на общо 23 населени 

места   

 

 09.09.2020 г. – в селата Козлодуйци, Смолница, Ловчанци, Полк. Иваново,  с. 

Миладиновци, с. Златия; 

 17.09.2020 г. – в селата Карапелит, Фелд. Денково, Воднянци, Хитово, Алцек, 

Дряновец; 
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 18.09.2020 г. – в селата Бенковски, Медово, Енево, П. Гешаново, Подслон; 

 23.09.2020 г. – в селата Победа, Полк. Минково, Котленци, Полк. Свещарово, 

Методиево, Ст. Караджа. 

През октомври 2020 г. - реализирани приемни за жители на общо 6 населени 

места   

 

 21.10.2020 г. – в селата Свобода, Добрево, Овчарово, Сливенци, Ломница, 

Врачанци. 

 

 Непосредствен контакт и отчитане на специфичните потребности на 

населението при получаване на предложения, сигнали и оплаквания 

През отчетния период са приемани сигнали, жалби и предложения, спазвайки чл. 4 

от Вътрешните правила за организация на административното обслужване. В по-голямата 

си част жалбоподателите сигнализират и търсят съдействие за решаване на комунални и 

битови проблеми, проблеми, свързани с незаконно строителство. Друга част от 

жалбоподателите сигнализират и търсят съдействие за разрешаване на проблеми, свързани 

с лоши хигиенно-санитарни условия и замърсяване на околната среда. През целия отчетен 

период са постъпили общо 94 сигнала, жалби и предложения, от които: от физически лица 

– 63 бр., от юридически лица – 11 бр., от институции – 17 бр. и от инициативни комитети 

– 3 бр.  

По подадените жалби и сигнали са предприети дейности по назначаване на 

комисии за извършване на проверки по сигналите, в състава на които са включени 

специалисти от общинската администрация, в чиято компетентност е сигналът. Направени 

са и съвместни проверки с външни специалисти от други ведомства, от които Общината е 

потърсила съдействие за разрешаване на проблема. При констатирано нарушение са 

връчени констативни актове за извършено нарушение, както и предписания за 

предприемане на дейности във връзка с почистване замърсяванията с битови и други 

отпадъци, за премахване на незаконно строителство, кастрене и премахване на дървета, и 

др.  

В периода на отчета две от постъпилите жалби са били оттеглени. 

В заключение може да се отбележи, че за получените общо 92 жалби и сигнали са 

извършени проверки и е изготвен отговор. На 69 от тях е отговорено в законоустановения 

срок, а за останалите срокът е бил удължен поради извършване на допълнителни 

проверки, запитвания и проучвания. 

Резултатите от извършените проверки се представят на кмета на Общината и 

кметския екип за набелязване на бъдещи действия по подобряване административното 

обслужване и дейността на общинската администрация.  
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Във връзка с изпълнение на ангажименти по прилагане на ДОПК са депозирани 

четири жалби до началника на отдел МДТ, срещу Акт за установяване на задължения във 

връзка с чл. 107, ал.3 от ДОПК, на които е отговорено в законоопределения срок. 

През отчетния период е осигурен достъп и възможност на гражданите да разговарят 

безплатно от страната и чужбина чрез активираната услуга „Free Call“ на интернет 

страницата на Общината. 

 

 Прозрачност и отчетност в дейностите на всички звена на общинската 

администрация 

 Информираност и прозрачност при издаване на общи административни актове 

на кмета на Общината 

 За осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално 

улесняване на достъпа до обществена информация издадените от кмета на Общината 

общи административни актове се разгласяват чрез интернет страницата на Община 

Добричка, информационните табла в сградата на Общината, както и в сградите на 

кметствата и кметските наместничества.   

 Обновеният сайт на Община Добричка през 2020 г. благоприятства за по-добрата 

информираност за дейностите, процесите, както и акцентите във всички сфери на дейност 

на Общината. 

 

 Взаимодействие с органите на законодателната и изпълнителната власт по 

секторни политики 

 През 2020 г., в изпълнение на държавната политика за регионално развитие и 

създаване на условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и 

общините, кметът на Община Добричка е включен като представител на общините от 

област Добрич в състава на  Регионалния съвет за развитие  на Североизточен регион за 

планиране. Със заповед № РД-02-36-1757 от 15.12.2020 г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството е утвърден поименният състав на РСР, със срок на действие 

от четири години. Организацията, дейността, както и функциите и отговорностите на 

Регионалния съвет за развитие са свързани с: 

- „обсъждане и одобряване проекта на интегрираната териториална стратегия за 

развитие на региона (ИТСР) за Североизточен регион за планиране; 

- изпълнение на функциите по управление, координиране, наблюдение и контрол на 

изпълнението на ИТСР на Североизточен регион за планиране; 
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- участие в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови 

източници, включително финансови инструменти, и от съответното национално 

съфинансиране, в изпълнение на ИТСР на Североизточен регион за планиране, когато са 

му делегирани правомощия от съответните управляващи органи/национални партниращи 

органи; 

- предоставяне на писма за подкрепа във връзка с участието на български партньори 

в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове и инструменти за 

предприсъединителна помощ на Европейския съюз, при условия и по ред, определени с 

правилника за прилагане на ЗРР; 

- осъществяване на консултативна функция при изготвянето на плановете за 

интегрирано развитие на общините от Североизточен регион за планиране; 

- разглеждане и обсъждане на въпроси, които имат отношение към развитието на 

Североизточен регион за планиране. 

 

 Професионално и етично отношение при административното обслужване на 

населението и бизнеса 

  В Община Добричка са интегрирани административни услуги: комплексно 

административно обслужване, е-управление и е-обществени поръчки. Цели се 

осигуряване на възможност на гражданите да заявяват и получават необходимите им 

услуги на удобно за тях място, при минимален разход на време и средства.  

 Административното обслужване се извършва от  Център за административно 

обслужване. Периодично се извършват обучения на служителите на Общината за 

постигане на ефективност на администрацията за предоставяне на качествено, бързо и 

достъпно административно обслужване на всички групи в обществото.  

 За удовлетвореността си от административното обслужване на потребителите на 

услуги е осигурена възможност да изразят своето мнение чрез използване на различни 

методи. През отчетния период за измерване и анализиране на удовлетвореността се 

извърши анкетиране на 54 потребители на административни услуги. Резултатите от 

проучването показаха 97,9 % удовлетвореност от полученото отношение и целения 

резултат.   

 

 Анкетираните могат да се разделят по групи, както следва: 
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- по възраст : от 18 г. до 30 г. - 12; от 30 г. до 60 г. – 34; над 60 г.- 8;  

- по степен на образование: с висше образование - 24; средно - 27; основно - 

2; начално - 1; без образование - 0. 

 Резултатите от проучването показват добра оценка за работата на 

администрацията, в т.ч. професионално и етично отношение при административното 

обслужване. 

 След 2020г. Община Добричка премина ресертификационен одит по ISO 9001: 2015 

за дейността на административното обслужване на граждани и юридически лица.  

 Повишаване на административния капацитет на служителите в общинската 

администрация чрез различни форми на обучение 

 За 2020 г. е утвърден Годишен план за обучение на служителите от общинска 

администрация, обхващащ обучение в Института по публична администрация                        

в София. Спазвайки правилата за социална дистанция и съблюдаване на въведените 

противоепидемични мерки, през месец юни 2020 г. 23 служители от общинската 

администрация взеха участие в обучение, свързано с Централизираната автоматизирана 

информационна система „Електронни обществени поръчки“. Служителите в Община 

Добричка преминаха обучения по различни теми в дистанционна форма за повишаване на 

административния капацитет. Останалата част от планираните обучения се отложи за 

провеждане през 2021г. 

 Прилагане модела на обслужване на „едно гише“ за подобряване на 

административното обслужване 

 Чрез въведения стандарт за обслужване на „едно гише“ се цели предоставяне на 

качествени публични услуги за гражданите и бизнеса. С цел подобряване на 

административното обслужване и работата на администрацията, през отчетния период са 

осъществени дейности за информационното и техническо обезпечаване на общинската 

администрация чрез закупуване на техника и осигуряване на софтуерни лицензи. 

Техниката е рационално разпределена по структурни звена в общинската администрация. 

Осигурено е непрекъснато работно време на Центъра за услуги и информация и отдел 

«Местни данъци и такси» в услуга на гражданите и бизнеса. 

 Пилотно инсталираният модул на Arhimed eProcess (деловодна програма) в 

кметството в с. Паскалево и дейност „Автотранспорт“ през 2020 г. даде възможност за 

електронно регистриране на входяща и изходяща кореспонденция, възможност за справки, 

следене на изтичащи срокове, гарантиране на необходимото ниво на защитеност и 
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елиминиране на възможността за нерегламентиран достъп. През 2021 г. ще продължи 

използването на пилотно инсталираната деловодна програма. 

 През отчетния период в административния център са предоставени 10 438 

административни услуги на физически и юридически лица. В населените места броят на 

извършените административни услуги е 7 286. 

  

 Свързаност на информационната система на Общината в “Единна среда за 

обмен на е-съобщения и е-документи-ЕСОЕД“ за извършване на директен електронен 

обмен на документи между администрациите 

Община Добричка е включена в системата за електронен обмен на документи и 

съобщения /СЕОС/ между общински и държавни администрации. По този начин обменът 

на електронни документи между администрациите се извършва единствено по 

определения технически протокол. През отчетния период информационна система 

Arhimed eProcess е интегрирана със Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, 

което позволи на всички граждани и фирми да обменят документи и съобщения по 

електронен път. Инсталирането на този допълнителен модул към софтуерната система за 

електронно управление на общинските дейности дава възможност всички постъпили 

документи от двете системи СЕОС и ССЕВ да попадат в един и същ екран, с възможност 

за филтриране,  да бъдат регистрирани веднага от служител в ЦУИ, без да е необходимо 

ангажирането на друг служител от администрацията. Броят на входящите документи чрез 

двете системи през отчетния период е 1 265, а на изходящите документи - 872. 

 

 Предоставяне на регистрови услуги през платформата RegiX за нуждите на 

административното обслужване 

 Въвеждането на платформата RegiX ще се осъществи през 2021 г. след 

присъединяване към средата за междурегистров обмен и спазване на общите условия за 

присъединяване. С премахване на изискването за представяне на някои официални 

удостоверителни документи на хартиен носител, ще се намали административната тежест 

върху гражданите и бизнеса. За издаването на удостоверенията от списъка на услугите се 

използват справки от регистри, като съдържащите се в тях данни ще се извличат 

автоматизирано по електронен път. 
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 Разширяване обхвата на комплексното административно обслужване - 

гражданите да могат да заявяват услуги, които се извършват от други 

административни структури 

През отчетния период Община Добричка продължи предоставянето на услуги чрез 

комплексното административно обслужване. На гражданите е предоставена възможност 

да заявяват услуги, които се извършват от други администрации по различни канали за 

достъп до услуга. От отдел „Местни данъци и такси“ чрез комплексното административно 

обслужване са извършени 11 броя административни услуги, от Центъра за услуги и 

информация  - 6 броя. 

 

 Оптимизиране на списъка с услуги, които могат да се предоставят по електронен 

път в различни сектори 

През отчетния период услугите, които Община Добричка предоставя по електронен 

път, са, както следва :  

1. Издаване на удостоверение за семейно положение; 

2. Издаване на удостоверение за постоянен адрес; 

3. Издаване на удостоверение за настоящ адрес; 

4. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

5. Категоризиране на заведения за хранене и развлечение; 

6. Издаване на скица за един недвижим имот; 

7. Издаване на удостоверение за наследници; 

8. Издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения по Закона за 

местните данъци и такси;  

 Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република 

България, Държавна агенция електронно управление разработи нови електронни 

административни услуги, с цел предприемане на мерки за ограничаване на физическо 

присъствие на граждани на гише при предоставяне на административни услуги, които 

постепенно започват да се внедряват в Община Добричка.   

 Предстои присъединяване на Община Добричка към Единния модел за заявяване, 

заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, действаща Е-община.  

http://188.254.255.34/service_description.aspx?ID=ff202a90-79f1-4256-b1c3-e5ab39f9ec1d
http://188.254.255.34/service_description.aspx?ID=fc9043db-14d4-462e-96f7-53ec5ba72663
http://188.254.255.34/service_description.aspx?ID=aae161b8-6b8d-4612-9965-63513b9dc13c
http://188.254.255.34/service_description.aspx?ID=ef71b986-575c-49a5-a00d-3eeb6143e46f
http://188.254.255.34/service_description.aspx?ID=a32a5d36-e94c-494a-8aa9-98d2dfe13e97
http://188.254.255.34/service_description.aspx?ID=15ab24b9-a234-45d1-89ee-9d3eb46b830c
http://188.254.255.34/service/ba2b3d15-6205-4625-be72-5ed6664dd199/description
http://188.254.255.34/service/0332cd41-eb23-4524-a8e8-b1f93b3d713f/description
http://188.254.255.34/service/0332cd41-eb23-4524-a8e8-b1f93b3d713f/description
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 Към настоящия момент се подготвя заявление за присъединяване, което ще даде 

възможност на гражданите и бизнеса за централизирано предоставяне на услугите, без да 

е необходимо тяхното физическо присъствие на гише. С присъединяването към Единния 

модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги се 

минимизират допълнителните усилия от страна на администрацията за поддържане на 

собствен портал за електронни административни услуги, гарантира се  високо ниво на 

достъпност и сигурност.  

 

 Поетапно цифровизиране и електронно обработване на регистрите по 

гражданско състояние 

През отчетния период продължи създаването на електронни еквиваленти на актовете 

по гражданско състояние (раждане, брак и смърт). През 2020 г. са създадени  603 броя на 

актове по гражданско състояние, в това число: 

- 123 бр. еквиваленти на актове за раждане; 

- 124 бр. еквиваленти на актове за брак; 

- 356 бр. еквиваленти на актове за смърт. 

 

 Информиране и публичност за общинската позиция в отделни сфери на 

управление и дейност чрез публикуване на актуална информация на сайта на 

Общината, информационно присъствие в медиите, провеждане на информационни 

срещи със заинтересованите страни 

 

Прозрачността в управлението на Община Добричка е основен аспект в работата на 

кметския екип и общинската администрация от началото на мандата. За да се оптимизира 

комуникацията с живеещите в населените места в община Добричка и да се популяризира 

общината, бе планирано през 2020 г. да се актуализира визията на официалния сайт. 

Сайтът не само дава информация за работата на всички дирекции в администрацията и на 

Общинския съвет. Той предоставя възможности и за ежедневна комуникация. 

Редизайнът на уеб сайта на Община Добричка бе безспорно наложителен, както 

поради потребността от нова визия, така и заради оптимизирането на функционалността 

му. Новият проект, който бе предложен през месец май 2020 г. от ДЗЗД „Нео медия“,  

осигури актуална визия на уеб сайта www.dobrichka.bg и практична навигационна 

структура, адекватни на съвременните тенденции в разработката на интернет страници. 

Променената визия на сайта на Община Добричка е съобразена и с Правилата за 

институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната 

http://www.dobrichka.bg/
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администрация, приети на 15.11.2019 г., които трябваше да бъдат приложени от 

общинските администрации най-късно до 30 септември 2020 г. 

Публичността на дейностите на общинската администрация се осъществява не само 

чрез официалния сайт, но и чрез всекидневните контакти с национални и регионални 

медии. Ежедневно се подава информация до медиите за предстоящи или проведени 

информационни срещи. 

Работата на общинската администрация, ежедневието на жителите на общината в 

цялото му разнообразие са обект на последователно медийно отразяване. В секциите 

„Актуално“ и „Новини“ в сайта на Общината се поддържа актуална информация за 

община Добричка. Голяма част от публикациите се архивират в сектора „Медиите за нас“ 

на електронната страница на Община Добричка. Повече от 300 са публикациите в 

информационни сайтове. 

  

 Международно и междуобщинско сътрудничество 

 Участие в международни проекти с доказана икономическа полза, с фокус върху 

местния потенциал и нуждите на конкретната територия 

 

 Община Добричка през 2020 г. работи по два международни проекта по програмата 

INTERREG – ROBG. Това са проект „Хършова-Добричка, Заедно по красивия път на 

устойчивото развитие, чрез трансграничната култура“ и проект „Съвместно управление на 

риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добричка“ (проектите са 

описани в други приоритети на настоящия отчет). 

 

 

 Ежегодно осигуряване на по-бърз интернет и създаване на зони за достъп до 

безплатен безжичен интернет в населените места 

 В края на 2019 г. Община Добричка кандидатства и спечели ваучер на стойност 15 

000 евро от ЕК за инсталиране на точки за безплатен безжичен интернет около 

обществени сгради и паркове в населените места, за което е подписано споразумение. 

Точките за достъп ще бъдат изградени в селата Стожер, Карапелит, Стефаново, Дончево и 

Ловчанци. Местонахождението им е определено в зависимост от броя на населението и 

броя на потребителите около обществените места, за да бъдат спазени изискванията на 

Европейската комисия. Срокът за завършване на инсталирането и пускането в 

експлоатация на мрежите е до месец януари 2022 г.  
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Във връзка с гореизложеното предлагам Добрички общински съвет да вземе 

следното  

ПРОЕКТ! 

                                                                                                                  

Р Е Ш Е Н И Е: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Добрички 

общински съвет приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община 

Добричка за срока на мандата 2019-2023 г. за периода от началото на мандата и 2020 г. 

 

 

ВНАСЯ: /п/ 

Соня Георгиева 

Кмет на Община Добричка 

 

 

 

 


