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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 2021 година.  

Реализирането на приоритетните мерки и дейности през отчетния период са 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 2021 година е съставен и изпълнен в 

съответствие със Закона за държавния бюджет на РБългария за 2021 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 №401/24.02.2021 г. на Добрички общински съвет в 

размер на 26 973 817 лв.,  в т.ч. : 

 приходи за делегирани от държавата дейности 15 513 931 лв., за местни дейности -

11 459 886 лв., с включени  целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 268 000 

лв., средства за зимно поддържане и снегопочистване - 505 800 лв., и Инвестиционна 

програма общо в размер на 2 822 572лв. 

           В сравнение с  предходната година кризата, свързана с пандемията COVID-19, не 

повлия на изпълнението на приходната и разходната част на бюджета. Собствените 

приходи са в размер на 5 465 205 лв., което  е  98%  от планираните с разчетите за 2021 г. 

Спрямо миналата година, приходите се увеличиха номинално с 1 019 673лв., като с най-

значителен дял в приходите от имуществени данъци са данъкът при придобиване на 

имущество – 52 %, и данъкът върху превозните средства – 33%. Бюджетното салдо по 

общинския бюджет е положително в размер на 7 023 326  лв., като 2 412 199 лв. са 

целевите трансфери.  

 Община Добричка прилага 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 ефективното разпределение на финансовите ресурси и 

спазването на бюджетната дисциплина, успяхме да осигурим средства за благоустрояване 

и да насочим усилията си за предоставяне на качествени услуги на жителите на община 

Добричка. През 2021 г. стартираха нови социални услуги „ Личен асистент” – държавна 

дейност,  и „ Център за настаняване от семеен тип” от месец октомври - финансиран със 

собствени приходи. Чрез оптимизиране  на разходите и реално предвиждане на приходите, 

всички дейности и потребности бяха обезпечени. Съществен принос за подобряване 

състоянието на общинските финанси имат ежегодните увеличения на държавните 

трансфери.  

 

 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 09.02.2021 г. 

             Периодично е  представяна следната информация: 
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-  Отчет за изпълнение на бюджета на Община Добричка за 2020 г. и за сметките за 

средства от Европейския съюз, приет с Решение № 540 от 29.09.2021 г. на Добрички 

общински съвет; 

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

2021 г.,  приет с Решение № 506 от 31.08.2021 г. на Добрички общински съвет. 

В доклада на Сметната палата през 2021 г. за извършен финансов одит на 

консолидирания годишен финансов отчет на Община Добричка за 2020 г. няма 

констатирани случаи на неспазване на закони и други нормативни разпоредби. Годишният 

финансов отчет е заверен от одитния екип без забележки. 

 Ежемесечно и тримесечно през 2021 г. се изготвят отчети за изпълнението на 

бюджета, които се публикуват на интернет страницата на Общината. 

 И през 2021 г. в община Добричка се прилага  Система за финансово управление и 

контрол, актуализирана през месец ноември. Тя включва правила и процедури, които 

обхващат цялата дейност на първостепенния разпоредител и дейността на всички 

второстепенни разпоредители с бюджета. 

   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. Данъчната 

оценка на имотите ежегодно се променя в посока намаление чрез различни корекционни 

коефициенти, които отчитат коефициента на овехтяване, инфраструктура, 

местоположение и други. В този смисъл, съществуващият стареещ сграден фонд ще 

продължи да увеличава процента на „освободените имоти”. Това допълнително ще 

утежнява приходите от данъка върху недвижими имоти. 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. 
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 По-строг контрол върху недекларирани имоти 

 Една от основните функции на отдел МДТ е извършването на проверки за 

недекларирани недвижими имоти, проверки за съответствие на декларираните данни от 

задължените лица на място и чрез събиране на информация от трети лица и организации, 

както и декларирането на недвижими имоти по наследство. На лицата, които не са 

изпълнили задължението си да декларират недвижими имоти или са декларирали неверни 

данни, са изпратени съобщения по реда на чл.103 от ДОПК. 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 за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. са приети 

3 877 броя данъчни декларации от физически и юридически лица. Периодично и на 

случаен принцип са извършени проверки на недвижими имоти в селата: с. Батово,                     

с. Бенковски, с. Бранище, с. Ведрина, с. Владимирово, с. Драганово, с. Житница,                    

с. Карапелит, с. Котленци, с. Малка Смолница, с. Одърци, с. Паскалево, с. Победа,                     

с. Плачидол, с. Полковник Свещарово, с. Попгригорово, с. Приморци, с. Прилеп,                        

с. Пчелино, с. Пчелник, с. Росеново, с. Свобода, с. Славеево, с. Стефан Караджа,                         

с. Стефаново, с. Стожер, с. Смолница и с. Тянево. Проверени са 76 имоти. При установени 

несъответствия между данните в декларацията и данните, получени при проверките, 

служебно са предприети действия по декларирането им и изпращането на съобщения до 

задължените лица. При необходимост органите по приходите събират данни и 

информация от трети лица и при наличие на основания съставят актове за установяване на 

задължения.  

 

 Изменения в подхода по облагане на моторни превозни средства   

С промените в ЗМДТ е приета нова концепция за определяне на данъка върху 

превозните средства за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима 

максимална маса не повече от 3,5 тона, а именно от 01.01.2019 г. данъкът да се определя 

по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. 

На основание § 40 от ПР на ЗМДТ, данъкът върху превозните средства в община 

Добричка за 2020 г. е определен, съгласно минималните размери на ставките и 

коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ.   

 За 2021 г. с Решение № 150 от 26.03.2020 г. на Добрички общински съвет са приети 

нови размери на ставките, които са по-ниски от осреднения размер на данъка. 

 През отчетния период събираемостта на данъка върху превозните средства е в 

размер на 649 842 лв. Това представлява 106% изпълнение спрямо плана за годината. 

Събраните приходи са със 134 126 лв. повече спрямо същия период за 2020 г. /515 716 лв./ 

 Причините за високата събираемост са въведената автоматизирана връзка на 
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община Добричка с регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР и сектор 

«Пътна полиция», и автоматизираната връзка на Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация“ за проверка на платения данък при извършване на годишен технически 

преглед, 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 

Основна цел на Общината е постигане на икономическа полза, по–голяма 

ефективност и ефикасност на услугите за бизнеса, гражданите и администрацията чрез 

подобряване на административното обслужване и увеличаване събираемостта на 

приходите, създаване на условия за съхраняване и за развитие на дребния и среден бизнес.  

Администрирането на местните данъци и такси от общинската администрация 

доведе до установяване на реалните облози за данък върху недвижимите имоти, такса за 

битови отпадъци и данък върху превозните средства на физически и юридически лица на 

територията на общината.   

В отдел МДТ в Община Добричка е въведен програмен продукт „Матеус“, 

предоставен от Министерството на финансите, с който се автоматизираха дейностите по 

събиране на данъците и таксите по ЗМДТ. Новият програмен продукт създава и поддържа 

единна сметка на задължените лица, позволява проследяване в момента на обслужването 

на клиента на задълженията и плащанията, автоматично изготвяне на удостоверения, 

включително данъчни оценки на земи, генериране на голям набор от справки. 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 места се премахнаха така наречените „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“ е въведен 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.  
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Стимулира се ползването на внедрените електронни административни услуги. През 

електронната система на Държавна агенция електронно управление се подават искания за 

издаване на административни услуги, декларации по ЗМДТ и искания за предоставяне на 

информация към ЧСИ и институции. През 2021 г. приходите от административни услуги в 

отдел „Местни данъци и такси“ са в размер на 35 235 лв., а през 2020 г. са 31 522 лв., тоест 

с 3 713 лв. повече. 

С използването на новите информационни технологии системата улеснява 

данъкоплатците при подаване на декларации по ЗМДТ, опростява работата на общинската 

администрация и гарантира сигурността на информацията, в резултат на което ще се 

повиши съществено ефективността на процесите по администриране на местните данъци 

и такси в общината. 

 

 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 и по интернет чрез системата еPay. 

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, като 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 31.12.2021 г. са издадени 726 броя 

актове за установяване на задължения /АУЗ/ по чл.107, ал.3 от ДОПК /неплатени в срок 

публични задължения по ЗМДТ/ на обща стойност 388 927 лева, от които са постъпили 



 

 

 

 

7

плащания в размер на 109 345 лева. Образувани са 220 броя изпълнителни дела за 

принудително събиране на вземанията в размер на 215 958 лева. През отчетния период 

продължи воденето в електронен формат на регистри на издадените актове за 

установяване на задължения на физически и юридически лица, на подписаните 

споразумения за разсрочване на задълженията и предадените за принудително събиране 

длъжници. 

 Разширяване на собствената приходна база чрез пълно обхващане на всички 

данъчно задължени лица  

            За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. в отдел МДТ са приети и обработени 

7 869 броя данъчни декларации по ЗМДТ, от които 3 877 броя за недвижими имоти и 3 145 

броя за превозни средства. Издадени са общо 6 798 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 4 941 броя, а удостоверенията за декларирани данни са 

1 348 броя. Квитанциите за плащане на данъци и такси на каса и чрез ПОС-терминал са 

общо 24 216 броя.  

  

 Контрол по събирането и отчитането на данъчни и неданъчни приходи  

            Основната задача на отдел МДТ е администрирането и събирането на определените 

данъци и такси по ЗМДТ. Основен приоритет в работата е точното, бързо и компетентно 

обслужване на гражданите и фирмите. Служителите от „Местни данъци и такси” 

извършват дейности по администрирането на местните данъци и такси, като приемат и 

обработват данъчни декларации по ЗМДТ, изготвят и издават различни видове 

удостоверения, събират и отчитат постъпленията по видове данъци и такси, извършват 

оперативно – контролна дейност. 

 На 19.01.2021 г. в община Добричка започна кампанията за плащане на дължимите 

местни данъци и такса битови отпадъци. Така всички задължени лица имаха възможността 

своевременно да плащат годишните си налози. През 2021 г. са изпратени 27 800 броя 

данъчни съобщения, съдържащи информация както за годишния налог, така и за 

просрочени задължения от минали години. 

 При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от отдел 

„Местни данъци и такси“, за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. са събрани местни 

данъци и такси в размер на 3 167 141 лв., което представлява 107 % спрямо годишния 
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план. В сравнение със същия отчетен период на предходната 2020 г., постъпилите 

приходи в отдел „Местни данъци и такси” са със 706 296 лв. повече.  

 Най-много са постъпилите средства от данък при придобиване на имущество по 

дарение и възмезден начин – 1 029 322 лв., или 138 % изпълнение спрямо плана. Спрямо 

предходната 2020 г. /669 402 лв./, постъпленията са с 359 920 лв. в повече. Въпреки 

негативните ефекти на пандемията, се констатира засилен интерес за покупката на имоти. 

В резултат на увеличения брой на сделки в сектора, се отбелязва ръст в приходите от 

придобиване на имущество.  

  При планирани 615 000 лв. за данък върху превозните средства, постъпленията са 

649 842 лв., което представлява 106% изпълнение спрямо плана за годината. Събраните 

приходи са със 166 841 лв. повече спрямо същия период за 2020 г. /483 001 лв./  

 От такса за битови отпадъци през отчетния период са събрани 1 044 736 лв, което 

представлява 95% спрямо годишния план. В сравнение с предходната 2020 г. /884 790 лв./, 

постъпленията са със 159 946 лв. повече. 

 При планирани 360 000 лв. за данък върху недвижимите имоти, постъпленията за 

2021 г. са 304 023 лв. или 84% изпълнение на плана. 

 Патентният данък, като вид данък с постоянно намаляващ кръг задължени лица 

(поради преминаване на регистрация по ЗДДС, промяна в правно-организационата форма 

на търговците и т.н.), е с все по-ниско ниво на приходи. През последните години се 

наблюдава устойчиво намаляване на броя на подадените декларации за облагане с 

окончателен годишен патентен данък. През отчетния период постъпленията от патентен 

данък са 1 495 лв. 

 През 2021 г. отчетените приходи от лихви за просрочени задължения от местни 

данъци и такси са в размер на 102 373 лв. Спрямо предходната 2020 г. /86 705 лв./ са със 

15 668 лв. повече. 

Приходите от административни услуги в отдел „Местни данъци и такси“ са в 

размер на 35 235 лв., а през 2020 г. са  31 522 лв., тоест с 3 713 лв. повече. 

 Въпреки неблагоприятната икономическа среда поради усложнената обстановка от 

пандемията на COVID 19 и обявеното извънредно положение, при събирането на местни 

данъци и такси е налице висока събираемост на приходите. 

 

 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 2021г. действащите проекти, финансирани от европейски програми и 

фондове, са на стойност 7 707 334,45лв. Подадените проекти, които са на етап оценка, са 

на стойност 1 303 728,40 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 2021 г. са съставени 

общо 321 акта за общинска собственост. Извършени са разпоредителни сделки на обща 

стойност 124 970,00 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 продажба на имоти на собствениците на законно построени 

сгради. Стартирала е процедура за проверка състоянието на общинските поземлени имоти 

и имоти, обработвани без правно основание, след което ще бъдат съставени актове на 

нарушителите. 

 

 Усъвършенстване на механизмите за отдаване под наем на общинските земи, 

осъвременяване на разпоредбите, засягащи опазване на земеделските имоти 

 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, обекти и лозя – имоти в процес на смяна на 

начин на трайно ползване. В резултат от проведените на 36 дати търгове, са подписани 

142 договора за отдаване под наем на общински имоти, считано от 01.10.2020 г. и 

01.10.2021г., за обща сума  167 785 лева годишен наем, без включен ДДС за УПИ и 

обекти. 

 В изпълнение на решение № 408 /24.02.2021 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 27 

договора за обща сума 7 175,47 лв. годишен наем. 
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 За полски пътища, включени в масивите за земеделско ползване, са сключени 122 

договора на обща стойност  71 994,32 лева. 

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

на обща стойност 6 559,53 лева, като са сключени 76 договора.  

 

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

поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 

 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 (ОСП), действаща 

на територията на Република България. Основните инструменти на (ОСП) са директните 

плащания и пазарната подкрепа на земеделските производители (1-ви стълб на ОСП) и 

политиката на развитие на селските райони (2-ри стълб на ОСП).  

В изпълнение на Решение № 327/27.01.2021 г. на ДОбС,  за стопанската 2021/2022 

година са сключени 48 договора, отдадени са под наем 129 общински поземлени имота 

(пасища и мери) с общ размер на площите - 14 190,210 дка. В това число, съгласно чл.37и, 

ал. 1 и ал. 12 от ЗСПЗЗ, четиридесет и два (42) договора за наем са сключени със 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ (Българска 

агенция по безопасност на храните), съобразно броя и вида на регистрираните животни по 

цена, определена по пазарен механизъм, за срок от 5 години. Шест договора са сключени 

по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, отдадени под наем чрез търг.  

През отчетната стопанска година приходите, постъпили по сметката на Община 

Добричка, за отдадените общински имоти с НТП „пасище, мера“, са в размер на 

204 887,29лв. 

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 2021 г. 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 

 През отчетния период общинската администрация е извършила теренни проверки 

на 66 (шестдесет и шест) поземлени имота с НТП „пасище“ за установяване на тяхното 

състояние в землищата на следните населени места: с.Божурово, с.Бенковски, с.Златия, 

с.Генерал Колево, с.Малка Смолница, с.Козлодуйци, с.Методиево, с.Стожер, с.Овчарово, 

с.Соколник, с.Дебрене, с.Котленци и с.Гешаново. В следствие на констатираните 
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нарушения са образувани 45 административно-наказателни производства срещу лица, за 

които е установено, че ползват без правно основание поземлените имоти. Съставени са 45 

АУАН. Към момента са издадени 26 (двадесет и шест) наказателни постановления. 

Постъпилите суми по наложени глоби и санкции през 2021 година са 14 295,80 лв. 

  

 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 166 734 лв., общинска сграда в     

с. П. Иваново на стойност 9 079 лв. и ремонт на сграда – автотранспорт, на стойност – 

4 998 лв.; 

 детски градини и училища - в 16 населени места, на стойност 76 725 лв. и ОУ - в 

три населени места, на стойност -39 349 лв.; 

-  читалища – в 5 населени места - Бранище, Полковник Минково, Гешаново, 

Котленци и Победа, на обща стойност 42 611лв.;  

 здравни служби - в 5 населени места: Батово, Карапелит, Победа, Стожер и Хитово, 

на стойност 48 753 лв.; 

 за Домашен социален патронаж - в 6 населени места /Божурово, Ведрина, 

Владимирово, Овчарово, Паскалево и  Стожер/,  на стойност 18 554 лв.; 

-           ЦНСТ в с. Опанец на стойност - 4 875 лв.; 

-  Младежки клуб с. Царевец – 2 308 лв. 

 

 В село Алцек е изградена нова стопанска постройка на стойност 20 318 лв. Нов 

склад е изграден в кметството на с. Драганово, на стойност – 4 995лв.  В селата Овчарово 

и Опанец са изградени нови автобусни спирки на стойност 5 978 лв. Извършен е текущ 

ремонт на автоспирката в с. Пчелник, на стойност  1 044лв. Подменени са старите огради с 

нови в селата Драганово и Вратарите,  на стойност – 13 190 лв. 

 Реализирани са дейности за благоустрояване пред кметства и нови тротоари в 

селата Стефаново, Богдан, Ломница, Плачи дол на стойност 25 841 лв. Монтирани са нови 

направляващи бордюри по общински път Миладиновци – Ловчанци, на стойност 10 499 

лв. 
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 Монтирани са детски съоръжения и ограда за обособяване на детска площадка в 

с.Златия – 16 653 лв. 

 Извършен е ремонт на паметниците на загиналите във войните в селата Бдинци, 

Драганово и Смолница на стойност 5 373 лв. 

 Разширено е уличното осветление в селата Воднянци, Подслон и Черна на стойност  

5 285 лв. 

 Извършен е ремонт на сгради и огради в гробищни паркове в 4 населени места на 

стойност 24 711 лв. В село Пчелник е извършен текущ ремонт на естествена чешма – 1 742 

лв.  

  В с. Богдан е ремонтиран водосток на ул. 8-ма на стойност 9 991 лв.  

 Обособената работна група към общината извърши малки ремонтни дейности в 38 

обекта в населените места на общината, със закупени строителни материали на стойност 

16 625 лева.  

 

 Поддържане и подобряване състоянието на транспортната инфраструктура 

 Подобряване на състоянието на улиците в населените места – възстановяване на 

улични настилки, изграждане на тротоари 

 През 2021 г. е извършена рехабилитация на 60 (шестдесет) улици в 49 (четиридесет 

и девет) населени места, след извършването на локални ремонти върху изравнителни и 

усилващи пластове е положена нова настилка. Положени са нови настилки: асфалтова – 60 

506 кв. м, на стойност 1 512 656,20 лв. и шосировка – 2 206 кв.м., на стойност 66 181лв. 

или обща стойност 1 578837,20 лв. 

   За осигуряване на безопасност при движението по улиците в четири  населени 

места са изградени шест ограничителя на скоростта на стойност 10 760 лева. 

 Текущ ремонт е извършен на 17 031 кв.м асфалтова настилка и на 7 513 кв.м 

каменна настилка (шосировка) на 68 (шестдесет и осем) улици в 38 (тридесет и осем) 

населени места. Общата стойност на изпълнените текущи ремонти е 410 559 лева.  

 

 

 Ремонт и рехабилитация на общински пътища 

 Извършени са строителни работи по текущ ремонт на участъци от общинските 

пътища: Бдинци – Метличина и Стожер – Соколник на стойност 25 389 лева. Ремонтирани 

са 10 800 кв.м асфалтова настилка.  
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 Изпълнение на рехабилитации и реконструкции на транспортна инфраструктура 

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

 Продължава реализирането на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа на територията на община Добричка“  по ПРСР  подмярка 7.2., одобрен с 

Административен Договор № BG06RDNP001-7.001-0028-C01/17.05.2019 г. Общата 

стойност на проекта е 1 166 801,07 лв. Период на изпълнение: 17.05.2019 - 17.05.2022 г.   

Дейностите по проекта са извършване на строително-монтажни работи за 

реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка в 

следните населени места: с. Пчелино, с. Котленци, с. Бенковски, с. Фелдфебел Дянково, с. 

Победа, с. Овчарово, с. Стефан Караджа, с. Стожер, с. Черна, включващо всички 

съпътстващи дейности, в т.ч. изготвяне на технически проекти, консултантски услуги, 

авторски и строителен надзор. Получено е авансово плащане.  

Изпълнението на дейностите започна на 16.08.2021 г. с откриване на строителна площадка 

в с. Стефан Караджа. Към момента е приключила рехабилитацията на улица "Девета" в с. 

Черна, ул. "Двадесет и четвърта" в с. Бенковски и ул. "Единадесета" в с. Фелдфебел 

Дянковo, ул. „Шеста“ в с. Победа, ул. „Десета“ в с.Котленци, ул. „Дунав“ в с. Стефан 

Караджа и ул. „Девета“ в с.Овчарово. Поради влошени атмосферни условия е спряна 

работата по ул. „Рила“ и ул. „Стара планина“ в с. Стожер и ул. „Четвърта“ в с. Пчелино. 

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. 

 

 Обновяване и благоустрояване на обществените площи. Ефективно 

използване на свободните терени в населените места 

 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 2021 г., както и 

стимулиране на селата с най-добри постижения.  

 За провеждането на кампанията през 2021 г. са закупени материали на обща 

стойност 32 480 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 4 250 лв.  
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 В изпълнение на бюджета за 2021 година и по реда на Закона за обществените 

поръчки, са сключени два 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 87 терена. Общата стойност на извършените услуги е 

36 900 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 – 381 броя, 

храсти - 1 835 броя, и цветя -1 495 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 2021 г. са реализирани осем проекта на обща стойност 64 619,61 лева, с вкл. 

ДДС, осигурени от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на 

Национална кампания „Чиста околна среда - 2021 г.” 

 Целта на кампанията е да повиши екологичната култура и загрижеността към 

мястото, в което живеем. Дейностите допринесоха за създаване на нови паркови 

пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, възстановяване на зони за 

отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения, както и формиране на позитивна 

нагласа към природата. 

 Кметство Царевец реализира проект „Възстановяване на място за отдих и 

изграждане на детска площадка в с. Царевец“, като се почисти терена; изгради се детска 

площадка и се монтираха детски съоръжения, пейки, беседка и кошчета за отпадъци в 

пространството между сградите на кметството и църковния храм. Съоръженията могат да 

се използват за разнообразни игри като катерене, пързаляне, провиране, люлеене и 

логически игри. Стойността на проекта е 9 970,80 лева. 

 Кметство Козлодуйци работи по проект „Възстановяване на част от парк за отдих и 

монтаж на детски съоръжения на открито в с. Козлодуйци», на обща стойност 9 912,00 

лева. Реализираха се дейности като почистване на терена, засаждане на хризантеми, 

монтиране на детски съоръжения: комбинирано детско съоръжение, детска люлка, 

въртележка, беседка, пейки и кошчета за отпадъци. 

 Кметство Смолница реализира проект „Създаване на парк за отдих и развлечение“ 

на обща стойност 9 989,82 лева. За създаването на парка за отдих и развлечение се достави 
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и монтира: парково оборудване - беседка, права редова пергола, паркови пейки, кош за 

разделно събиране на отпадъци, кошчета за отпадъци, комплект маса с пейки, маса за шах; 

засадиха се декоративни растения и се оформиха цветни лехи. 

 Кметство Славеево реализира проект „Изграждане на зона за отдих и детска 

площадка в с. Славеево“, като се почисти терена, засадиха се рози, монтираха се детски 

съоръжения, пейки и кошчета за отпадъци. Стойността на проекта е 9 811,60 лева. 

 Кметство Ведрина реализира проект „Място за отдих в природата - вълшебен рай в 

зелено“ със следните дейности: почистване на терена; изграждане на място за отдих и 

игри в дворно място на автобусна спирка с обща площ 1570 кв.м. Доставиха се и се 

монтираха 6 броя съоръжения за спорт и игри; пейки, беседка и кошчета за отпадъци. 

Стойността на проекта е 9 956,40 лева. 

 ОУ „Васил Левски“ в с. Божурово реализира проект „Обичам природата и аз 

участвам“. Изгради се класна стая на открито в двора на училището. Към изградения еко 

кът се оформи алпинеум и алеи, монтира се беседка, в която ще се провеждат учебни 

часове на открито. Стойността на проекта е 4 999,00 лева. 

 Детската градина в с. Черна реализира проект „Зелени сърца, зелени усмивки, 

зелена природа“. Създаде се еко пространство в двора на детската градина за провеждане 

на дейности, свързани с опознаване и опазване на околната среда и формиране на 

позитивна нагласа към природата. Промени се облика на двора в детската градина чрез 

обособяване на кът за обучение на открито и спортна площадка. Монтирани са 

съоръжения за отдих и спорт. Стойността на проекта е 4 980,00 лева. 

 Детска градина „Първи юни“ в с. Бранище реализира проект „Моята детска зелена 

мечта от ДГ «Първи юни“. Създаде се еко пространство с компостери в двора на детската 

градина и се проведоха дейности, свързани с опознаване и опазване на околната среда в 

родния край. В рамките на проекта се проведе изложба, събиране и хербаризиране на 

растения, чаено парти, модно ревю с отпадъчни материали. Чрез реализирането на проекта 

дворът на детската градина стана прекрасна среда за труд, спорт, обучение и игра. 

Стойността на проекта е 4 999,99 лева. 

 

 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 2021 г. са проведени три заседания на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация 

Добрич“ АД (Асоциацията по ВиК). 

 На двете неприсъствени заседания, проведени на 02.03.2021 г. и 08.10.2021г., са 

приети отчет за дейността на Асоциацията за 2020 год., отчет за изпълнение на бюджета за 
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2020год., бюджета за 2021 година и е приет препоръчителният размер на вноската на 

Държавата за 2022 година. 

 На 08.10.2021 г. се проведе редовно заседание на Асоциацията, на което бе 

разгледан предложеният от оператора Бизнес план за регулаторния период 2022-2026 

година и предложено същият да бъде съгласуван по реда на чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за 

водите. С решение № 542 от 29.09.2021 г. Добрички общински съвет упълномощи 

представителя на Общината да гласува против приемането на Бизнес плана, предвид 

установени стратегически несъответствия и непълноти. 

 През лятото на 2021 година се задълбочи съществуващият от години проблем с 

водоснабдяването на с.Стожер. Сформирана бе комисия от експерти, представители на 

Асоциацията, Басейнова дирекция (БД) „Дунавски район, БД „Черноморски район“, ВиК 

инженери от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, от РД „Пожарна 

безопасност и защита на населението“. В резултат на направените проучвания, 

извършените огледи и становищата на експертите, се очертаха три варианта за решаване 

на проблема. Предвид обема на инвестиции и ситуацията в с. Стожер трите варианта, с 

приложен анализ на необходимите ресурси (материални и времеви) за всеки от тях, се 

предложиха на Добрички общински съвет с искане за вземане на решение по кой вариант 

да се предприемат действия. С Решение №555 от 19.10.2021 г. на Добрички общински 

съвет бе прието алтернативното водоснабдяване на село Стожер да се осъществи чрез 

изграждане на водопровод от магистрален водопровод Батово-Добрич през с.Соколник.  

 В резултат на проведени срещи на кмета на Община Добричка с Управителния 

съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и с министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /на 29.10.2021 г./, с Постановление №376 от 05.11.2021г. на 

Министерски съвет на Република България и с решение по чл.1, т.18 бе одобрен трансфер 

за целеви средства за изграждане на захранващ водопровод на с.Стожер от магистрален 

водопровод Батово-Добрич през с.Соколник в размер на 1 300 000 лева.   

С цел подобряване водоснабдяването и качеството на питейната вода на 

територията на община Добричка в бюджета на Общината за 2021 г. бяха предвидени 

средства за капиталов трансфер към „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД с цел 

подмяна на водопроводни тръби в седем населени места. Подписано бе споразумение за 

съвместни инвестиции. До края на годината бяха подменени водопроводни тръби на 

стойност 24 500 лева по четири улици в село Карапелит. 
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 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 

С подобряване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване през 2021 г. се 

увеличи честотата на извозване на отпадъците. Увеличиха се селата, обхванати от 

разделното събиране на биоразградимите отпадъци. В четири населени места - Дончево, 

Козлодуйци, Смолница и Победа, се разположиха 50 нови контейнера за биоразградими 

отпадъци.  

През изминалата година 5 966.82 тона битови отпадъци са събрани и 

транспортирани до Регионално депо – Стожер. Налице е леко намаление на количеството 

депонирани отпадъци в сравнение с 2020 г. - от 70.8 на сто на 66.2 на сто, като отпадъците, 

обезвредени чрез компостиране, са се увеличили с 5 на сто. 

След проведена обществена поръчка се закупиха 72 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 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. 

 За поредна година бяха отправени запитвания до организации за оползотворяване 

на масово разпространени отпадъци - „Екопак България“ АД, „Екоколект“ АД и 

„Булекопак“ АД, „Екобулпак България“ АД и „Еко партнърс България“ АД, за съвместна 

работа по организиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки в 27-те по-

големи населени места в община Добричка. От „Екобулпак България“ АД, „Екопак 

България“ АД и „Екоколект“ АД бе получен отказ за включване на община Добричка в 

системата за разделно събиране.  

 За събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата бе сключен  

договор с „Бал Бок Инженеринг“ АД. Проведоха се две кампании, като за целта на сайта 

на Общината бе публикувана подробна информация за видовете опасни отпадъци от 

домакинствата, начините за съхранение и обезвреждане. През месец март в село 

Стефаново и през септември в село Стожер бяха събрани и предадени за обезвреждане 148 

кг опасни отпадъци. Населението на селата Стефаново, Славеево, Пчелино, Бранище, 
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Стожер, Дебрене и Соколник бе запознато с характера на опасните отпадъци, как да се 

съхраняват в домакинствата до предаването за обезвреждане.  

 

 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, Плачи дол, Приморци, Самуилово, Стефаново и Стожер, 

са разположени 290 кафяви контейнера за биоразградими отпадъци, като разделно 

събраните биоразградими отпадъци са 567,560 тона. През изминалата година усилията 

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

за биоразградими отпадъци. След проведена обществена поръчка са закупени 131 броя. 

 

 Подобряване на енергийната ефективност 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради - общинска собственост 

 При изпълнение на ремонтните дейности в сградите общинска собственост са 

осъществени следните дейности, водещи до увеличаване на енергийната ефективност: 

монтирана е топлоизолация на част от външните стени на кметствата в селата Стефан 

Караджа и Божурово; подменена е дограмата на сградата на здравната служба в село 

Стожер.  

 

 Оптимизиране на уличното осветление чрез внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, използване на възобновяеми източници на енергия 

            През 2021 г. продължи подмяната на уличните осветители с LED лампи. Закупени 

са 707 бр. LED улични осветителни тела и 19 бр. соларни LED улични осветителя на 

стойност 41 115 лв., с включен ДДС. Работната група по поддръжката на мрежата на 

улично осветление подмени осветителните тела, закупени за селата Ведрина, Врачанци, 

Генерал Колево, Дебрене, Козлодуйци, Ломница, Ново Ботево, Одърци, Попгригорово, 

Прилеп, Славеево, Стожер и Черна. Предстои подмяната на осветителните тела, закупени 

за селата Бранище, Добрево и Свобода. Уличното осветление в 13 населени места е 

реализирано изцяло с LED улични осветителни тела. 
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 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. 

 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. Обща стойност на проекта - 1 039 312,73лв.  

 Проектът цели извършване на реконструкция и модернизация на системи за улично 

осветление в десет населени места от община Добричка, а именно в селата Одърци, 

Батово, Бенковски, Победа, Дончево, Карапелит, Ловчанци, Паскалево, Стефаново, 

Стожер. Предвижда се замяна на съществуващи улични осветителни системи с нови 

енергоефективни, внедряване на системи за автоматизация, управление и мониторинг, 

както и въвеждане на съоръжения за производство и съхранение на електрическа енергия 

от възобновяеми източници. 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 

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 

 

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

Дончево и Драганово“ по ПРСР, Процедура № BG06RDNP001-19.098 на МИГ Добричка 

по подмярка 19.2-7.2., Административен Договор № BG06RDNP001-19.098-0001-C01/ 

03.05.2020 г.   

Обща стойност на проекта - 164 574,20 лв. Период на изпълнение: 13.05.2020-13.05.2023 г.  

Целите на проекта са подобряване на уличната мрежа чрез рехабилитация на улица 

„Втора“ в с. 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 за обществено място в с. Драганово. 
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 Получено е авансово плащане. През 2021г. са доставени и монтирани спортните 

уреди и детските съоръжения в селата Дончево и Драганово. Приключи рехабилитацията 

на ул."Втора" в с. Дончево. По искане на изпълнителя е прекратен договорът за доставка 

на оборудване в ДСП в с. Дончево. 

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

Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци" по ПРСР, Процедура №BG06RDNP001-

19.098 на МИГ Добричка по подмярка 19.2-7.2. АД № BG06RDNP001-19.098-0004-C01 от 

29.12.2020 год. Обща стойност на проекта - 157 048,00 лв. Период на изпълнение - 

29.12.2020-30.06.2023г. 

Цели на проекта: рехабилитация на участъци от улици в селата Фелдфебел Денково, 

Бенковски и Воднянци, изграждане на площадки за игра в селата Ф. Денково и Бенковски, 

доставка и монтаж на спортни уреди, паркови елементи и автономно соларно осветление 

за площадките на открито.  

Обществените поръчки в изпълнение на проекта са проведени и съгласувани с ДФЗ. 

Процедурата за упражняване на авторски надзор за изграждане на детските площадки е на 

етап съгласуване с ДФЗ. След получаване на последното съгласуване следва подписване 

на допълнително споразумение. 

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

Козлодуйци, Паскалево и Лясково“ по ПРСР, Процедура № BG06RDNP001-19.098 на 

МИГ Добричка по подмярка 19.2-7.2.; АД № BG06RDNP001-19.098-0003-C01/26.05.2021 

г. Общата стойност на проекта е 252 879,00 лв. Период на изпълнение - 26.05.2021- 

30.06.2023 г. Целите на проекта са подобряване на уличната мрежа чрез рехабилитация на 

улици в селата Паскалево и Козлодуйци; оборудване на социалната инфраструктура в с. 

Паскалево за подобряване достъпа до социалните услуги Домашен социален патронаж и 

Обществена трапезария. 

Проведени са и са преминали последващ контрол обществени поръчки за 

рехабилитация на ул.„Тридесета“ в с. Паскалево и ул.„Осма“ в с.Козлодуйци за 

строителен и авторски надзор. Обществената поръчка за доставка и монтаж на оборудване 

на Домашен социален патронаж в с.Паскалево е изпратена на ДФ“Земеделие“ за 

последващ контрол. 

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

Стефаново, Одърци и Плачидол", ПРСР, Процедура №BG06RDNP001-19.098 на МИГ 

Добричка по подмярка 19.2-7.2.с Вх. рег.№: BG06RDNP001-19.098-0005. Общата стойност 

на проекта е 264 415,68 лв. 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, паркови елементи за детска площадка в село Плачидол; 

доставка и монтаж на термодинамичен бойлер в детска градина "Дъга" в село Стефаново. 

Проектът е одобрен, предстои подписване на Административния договор. 
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 Община Добричка е одобрена по Проект „Развиване на туристически продукт за 

образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка” по ПРСР, 

Процедура № BG06RDNP001-19.401 на МИГ Добричка по подмярка 19.2-7.5. 

Административният догoвop №BG06RDNP001-19.401-0001 е с дата 11.12.2021 г. Общата 

стойност на проекта е 185 281,84 лв. Период на изпълнение: 11.12.2021 г.-30.06.2023 г. 

 Започна изпълнението на дейностите по Проект „Развиване на туристически 

продукт за исторически, културен, образователен и развлекателен туризъм на територията 

на община Добричка“ по ПРСР, Процедура № BG06RDNP001-19.401 на МИГ Добричка 

по подмярка 19.2-7.5. Административен догoвop №BG06RDNP001-19.401-0002-

С01/20.07.2021 г. Общата стойност на проекта е 14 718,00 лв. Период на изпълнение: 

20.07.2021 г.-30.06.2023 г. 

      

 

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 2021 година и 

доведе до безпрецедентни промени във формата и начина на осъществяване на 

образователния процес. В голям период от учебната година училищата бяха отново в 

дистанционен режим на работа. 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 деца. Сградният фонд на образователните 

институции е в много добро състояние. Въпреки извънредната ситуация в страната и 

трудностите, пред които обществото е изправено, общинското ръководство прие 

предизвикателството да продължи модернизирането на образователната среда в детските 

заведения. Във връзка с извънредното положение и ситуацията в страна, 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 
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приетата през 2021 г. Общинска програма за образователна интеграция на децата и 

учениците от етнически малцинства за 2021 г. са заложени дейности и приоритети, които 

гарантират осъществяването на процеса на интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства. Бяха създадени всички необходими условия за намаляване на 

процента на необхванатите и отпаднали от училище ученици.  От държавния бюджет бяха 

осигурени 290 042 лв. за работа с уязвими групи. Средствата са изразходвани за 

назначаване на образователни медиатори в училищата и детските градини, помощници на 

учителя, за заплащане на допълнителни учебни часове по български език в училищата, за 

персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното 

образование.  

През 2021 година са одобрени 30 проекта на ДГ и 13 проекта на училищата в 

община Добричка за дейности, касаещи подобряване на физическата активност, 

физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в 

институции в системата на предучилищното и училищното образование. Средствата са на 

обща стойност 6 850 лв.  

През отчетната година общината кандидатства, беше одобрена и започна дейностите  

по Проект "Внедряване на електронни дневници в детски градини на територията на 

община Добричка" по НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното образование“ 2021 на МОН. Общата 

стойност на проекта е 25 500,00 лв. Период на изпълнение: 01.09.2021- 01.09.2022г. Целта 

на проекта е внедряване на електронни дневници в 30-те детски градини на територията 

на община Добричка за учебната 2021/2022 година. Сключен е договор и е закупен 

годишен лиценз за работа с административен софтуер "OneBook". Организирани са 

обучения за лицата, които ще работят с електронните дневници. 

По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в 

системата на предучилищното и училищно образование“ през 2021година, 12 училища са 

класирани за получаване на средства за работа с електронен дневник и получиха 

финансиране общо 8 000 лв. Средно училище „Н.Вапцаров“ в с.Карапелит получи 7 656лв. 

за изграждане на безжична мрежа /Wi-Fi/. По Национална програма „Отново заедно“ през 

2021 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Дончево  получи 5 500 лв. Осъществяването на 

програмата насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, допринесе за 

обогатяването на тяхната култура, стимулира работата им в екип, създаде условия за 

увеличаване на физическата им активност. Община Добричка кандидатства по 

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.  Целта на 

програмата е повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез 

оптимизиране на вътрешната структура на персонала, както и повишаване на 

привлекателността на учителската професия. Получените допълнителни средства за 

изплащане на обезщетения на персонала за периода 01.11.2021г. – 05.11.2021г. са в размер 
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на 332 161 лв. По този начин е създаден  защитен механизъм по отношение на осигуряване 

на необходимия финансов ресурс за изплащане на обезщетения на персонала, свързани с 

прекратяването на трудовите правоотношения. С изпълнението на дейностите, заложени в 

националната програма, се реализира положителен ефект от разходването на публичните 

средства за образование. 

 

 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. 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 2021 г. са извършени ремонтни дейности в три училища в селата Батово, 

Стефаново и Смолница  на обща стойност  39 349 лв. 

 Извършени са и ремонтни дейности в детските градини  на обща стойност 76 725  

лв. Изцяло са подменени леглата в ДГ „Слънчице“ в с. Божурово и ДГ в с. Одърци. С 

общински средства е изравнен теренът за детска площадка в с. Лясково и са закупени 

комбинирано детско съоръжение (КДС), детска люлка, детска клатушка модел “ Жираф“ и 

детска клатушка модел „Зебра“. 

 

 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 на стойност 528 274 лв. 

 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   

166 110 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 
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Наред с реализирането на инвестиции за модернизиране на условията за обучение в 

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

През 2021 г. обучение за по-висока професионално квалификационна степен преминаха 

общо 35 директори и учители от детските градини. В общинските училища и детски 

градини са заети 220 педагогически специалисти с необходимата професионална 

квалификация, разпределени както следва: в училища – 147 учители; в детските градини – 

73 учители. 

 Обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии се осъществи при 80% 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 2021 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. С оглед ограничаване разпространението на COVID 19 във всички общински 

образователни институции се въведе нов пропускателен режим и засилен 

противоепидемичен филтър. Допълнително всички образователни институции в общината 

получиха средства в размер на 29 562 лв. за осигуряване на ефективни 

противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID 19. 

   

 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 47 самостоятелни и слети паралелки, 

с не по – малко от 10 ученици, както и 15 самостоятелни и слети паралелки  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  2021 г. 

е осигурена специализирана подкрепа от ресурсни учители на 40 ученици и 4 деца от 

детските градини със специални образователни потребности. 

 



 

 

 

 

25

 Тясно взаимодействие между учебните заведения, родителите и институциите за 

пълен обхват и задържане на децата в образователната система 

 През 2021 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 ученика. 

 4. Мярка: Посещения с инспектор ДПС и други институции – 12 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 отчетната година финализирахме 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) с АД № БС3319-1-023/ 

29.09.2020 г. Общата стойност на проекта е 14 794,80 лв. Период на изпълнение: 

01.10.2020- 30.06.2021 г.  

Целта на проекта бе обхващане на по-голям брой деца от етническите малцинства в 

детските градини в община Добричка и задържането им в образователната система чрез 

осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна 

среда. Проектът се осъществи в три направления: форма за театрално изкуство „Три 

етноса“- подготовка и представяне на християнските празници Сирни Заговезни и 

Великден, мюсюлманския - Рамазан Байрам, и ромския - Банго Васил (Василица); форма 

„Приложно изкуство“ чрез натрупаните знания през изминалите месеци, в които са 

пресъздадени обичаите, свързани с трите етноса, децата рисуваха и оцветяваха рисунки, 

свързани с традициите, обичаите и празниците на трите етноса; форма „Етно-

изследователи“ - проучване, изследване и съхранение на историята, бита, родовете и 

етносите.  
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Обхванати бяха 119 деца от 8 детски градини: ДГ с.Стожер, ДГ с.Божурово, ДГ 

с.Стефаново, ДГ с. Ловчанци, ДГ с.Фелдфебел Дянково, ДГ с.Одърци, ДГ с.Батово и ДГ 

с.Бранище.  

  

 Разкриване на специалности по професионална подготовка в средното и 

обединени училища, съобразени с икономическите потребности на региона 

 През 2021 г. 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 си 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 и „Био-Ко“ ЕООД – цех в с. 

Карапелит. За обучението и възпитанието им се грижат 20 високо квалифицирани 

преподаватели. 

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

до 10 клас. Учениците в гимназиален етап са с професионално направление 

„Текстообработка“ специалност „Информационни и комуникационнни технологии“. 

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 

За учебната 2021/2022 г. 57 ученици от ОбУ „Добри Войников“ в с. Победа, ОбУ 

„П. Яворов“ в с. Стефаново и Средно училище „Н. Вапцаров“ в с. Карапелит получиха 

стипендии на обща стойност 5 529 лв. Средствата се разпределят от училищни комисии по 

утвърдени вътрешни правила и критерии 

На празничния си концерт в навечерието на 24 май - Деня на Светите братя Кирил 

и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 

Община Добричка награди изявени директори на образователни институции, учители и 

ученици. 

С плакет „За принос към просветата и културата“ за постижения в дългогодишната 

им педагогическа практика бяха наградени петима директори на детски градини,  

петнадесет учители от 10 училища, четирима учители от 4 детски градини. С грамота и 

предметни награди бяха отличени 38 ученици от селата Стожер, Смолница, Батово, 

Ведрина, Овчарово, Божурово, Дончево, Житница и Хитово. 

 През 2021 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 „Празниците в моето родно място“ - за 

ученици от седми до дванадесети клас, конкурс за оригинална мартеница и мартенско 

пано „Здраве и радост с Баба Марта“, представени от ученици от общинските училища, 

конкурс за коледна картичка или украса „Весела Коледа за всички“. Над 650 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 на стойност 3 370,70 лв. са учениците с най-добрите 

детски творби. За всички участници бяха осигурени коледни торбички на обща стойност 

1097, 60 лв.  

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

украси, изготвени от учениците, са подарени на Дома за пълнолетни лица с деменция в с. 

Опанец, Центъра за настаняване от семеен тип в с. Опанец, на възрастни, самотни и болни 

хора в селата на община Добричка. 

 

 Разкриване на нови форми на обучения – извънкласни и индивидуални 

  През 2021 г. в самостоятелна форма на обучение са обхванати 159 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 2021 г. са изплатени средства на обща стойност 125 000 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 при спазване на всички 

противоепидемични мерки, въведени на територията на Република 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 2021 г. продължи успешното и ползотворно сътрудничество между Община 

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

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

лица. Осигурена е заетост на едно лице в общинската администрация по Национална 

програма „Старт на кариерата“ на длъжност „Младши експерт общинска собственост“. 

 Договор между Агенция по заетостта, чрез ДБТ и Община Добричка № 313-0204-21-

21001. Общата стойност на проекта е 11 445,12 лв. Период на изпълнение: 17.06.2021- 

16.06.2022 г.  

 

 Разширяване дейностите на младежките клубове в повече населени места 

 През 2021 г. на територията на община Добричка функционират 7 младежки клуба 

в селата Бенковски, Богдан, 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 

 Община Добричка е одобрена по Проект „Развиване на туристически продукт за 

образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка” по ПРСР, 

Процедура № BG06RDNP001-19.401 на МИГ Добричка по подмярка 19.2-7.5. 

Административният догoвop №BG06RDNP001-19.401-0001 е с дата 11.12.2021 г. Общата 

стойност на проекта е 185 281,84 лв. Период на изпълнение: 11.12.2021 г.-30.06.2023 г. 

 Проектното предложение предвижда в закритото училище в село Паскалево да се 

създаде уникална целогодишна атракция, която да дава възможност за практикуване на 

алтернативен туризъм. Предвижда се разнообразяване и подобряване на съществуващата 

инфраструктура и закупуване на оборудване и обзавеждане. Продуктът включва четири 

основни направления: 

 Представяне на местното образователното 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 
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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; 

 Популяризиране на туристическия продукт и подобряване маркетинга на 

територията. 

 Започна изпълнението на дейностите по проект „Развиване на туристически 

продукт за исторически, културен, образователен и развлекателен туризъм на територията 

на община Добричка“ по ПРСР, Процедура № BG06RDNP001-19.401 на МИГ Добричка 

по подмярка 19.2-7.5. Административен догoвop №BG06RDNP001-19.401-0002-

С01/20.07.2021 г.  Общата стойност на проекта е 14 718,00 лв. Период на изпълнение: 

20.07.2021 г.- 30.06.2023 г. Основната цел на проекта е чрез обновяването на Каралезката 

чешма и създаването на музейна експозиция „100 години „Песента на колелетата“ в НЧ 

„Асен Златаров-1940“ в с.Стефан Караджа да се развие туристически продукт за 

исторически, културен и образователен туризъм за повишаване атрактивността и интереса 

към територията на общината. Сключен е административен договор за безвъзмедна 

финансова помощ. Към настоящия момент се провеждат обществените поръчки за 

изпълнение на проекта. 

     

 

 „Разработване на обща стратегия за културен туризъм в трансграничния район 

Констанца - Добрич“ 

 Проект „Хършова-Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез 

трансграничната култура“ ИНТЕРРЕГ V A Румъния-България, АД № ROBG-

456/12.09.2018 г. Общата стойност на проекта е 1 477 350,17 евро, от които 754 771,88 

евро са за община Добричка като партньор. 

 Период на изпълнение: 11.09.2018 - 11.09.2022 г. Цели на проекта: разработване на 

обща стратегия за валоризация на културното наследство; организиране на трансграничен 

фестивал "Добруджа с елек и престилка" в Хършова, Румъния, организиране на обучение 

в областта на културния туризъм; промотиране и насърчаване превръщането на 

фолклорния фестивал "Песни и танци от слънчевa Добруджа" в с. Дебрене, България в 

трансграничен; модернизиране на Дома на културата в Хършова чрез ремонт и 

оборудване, специфично за културните дейности; модернизация на две читалища: "Нов 

живот - 1941 г.“ в с. Черна и „Светлина - 1940“ в с. Ловчанци чрез ремонт, обзавеждане и 

оборудване.  

 За осигуряването на подходящи условия за провеждане на различни събития вече е 

извършен основен ремонт и е закупено обзавеждане и оборудване  на читалищата в селата 

Черна и Ловчанци. Залите на читалищата са с ново подово покритие и столове, 

климатизирани и оборудвани с озвучителна, мултимедийна и осветителна техника. За 

провеждане на събития на открито ще бъдат закупени и две мобилни сцени. 
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 Разработени са Обща стратегия за културен туризъм в трансграничния район 

Констанца – Добрич и четири трансгранични маршрути. Те ще допринесат за опазване и 

популяризиране на културното наследство и за насърчаване на културния обмен между 

Румъния и България. Предстои да бъде разработен уебсайт с информация за проекта и 

маршрутите, както и издаване и разпространяване на брошури и карти на маршрутите. 

Планирано е общият туристически продукт на партньорите да бъде представен пред 

широк кръг от заинтересовани лица, културни институции, фирми в сферата на туризма и 

други. Ще бъдат обучени общо 20 екскурзовода от двата града, които ще предлагат на 

туристи и гости нови обекти по маршрутите, разработени по проекта. 

 В рамките на проекта около 150 румънски певци и изпълнители участваха в 52-

рото издание на фолклорния събор „Песни танци от слънчева Добруджа – Дебрене 2021 

г.“, който се проведе на 26 юни 2021г. В рамките на проекта представители на община 

Добричка ще вземат участие в събора в гр. Хършова през 2022 г. 

 

 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 клуба  с общ 

брой членове – 1 280. През отчетния период пенсионерските клубове работиха, 

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 

  През 2021 г. са внесени предложения за ремонт на военни паметници до 

Министерствто на отбраната чрез Областна комисия „Военни паметници“, както следва: 

 Ремонт на военен паметник на загиналите за обединена България и свободата на 

Добруджа в село Долина на стойност 2 495,40 лв.; 

 Ремонт на военен паметник в село Житница в памет на загиналите в Първата 

световна война и Руско-турската освободителна война на стойност 2074,20 лв.; 

 Ремонт на военен паметник на загиналите във войните в с.Карапелит на стойност 

3018,00 лв.; 

 Изграждане на възпоменателна плоча на загиналите във войните от село Ново 

Ботево на стойност 1386,40 лв. 
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 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 2021 г. за текущи ремонти на читалищни сгради в селата Бранище, П. 

Минково, Гешаново, Победа и Котленци са осигурени средства в размер на 42 601 лв.   

 Със средства по Проект „Красива България“ приключи вторият етап на строително-

монтажните работи на обект „Основен ремонт на общинска сграда с предназначение – 

кметство и читалище в село Одърци“ по мярка М01 „Подобряване на обществената среда 

в населените места“. Финансовата рамка на проекта е в размер на 150 635 лв., от които 

75 317 лв. са предоставени от Министерството на труда и социалната политика, а 75 318 

лв. са съфинансиране от бюджета на Община Добричка. Сградата на читалището в село 

Одърци, с два надземни и един полуподземен етаж, е построена преди повече от 60 

години. Застроената площ е 281 кв.м. Извършен е основен ремонт на сградата – подмяна 

на компрометирани конструктивни елементи, цялостно реновиране на електрическата 

инсталация, изграждане на вътрешни санитарни възли, изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност. Първият етап от ремонта на обекта, който приключи през 2020 г., бе 

реализиран изцяло със средства на Община Добричка. За ремонтните дейности в Одърци 

тогава бяха осигурени 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 

 Държавната субсидия за 2021 г. е за 47 бройки численост, разпределена в 35 

читалища, на обща стойност 539 748 лв. Субсидиите се разпределят при строго спазване 

на Закона за българските читалища, както и на Механизма за разпределение на 

общинската субсидия на читалищата. Този механизъм е адаптиран към местните условия 

и е съобразен със спецификата на функциониране на читалищата в община Добричка. 

Читалищните секретари на общо събрание избират свои представители за участие в 

разпределението на годишната субсидия от комисия, назначена от кмета на Общината.  

 Основните дейности в читалищата се подпомагат финансово от Общината. Прeз 

2021 г. е осигурено общинско дофинансиране в размер на 8000 лв. за хонорари на 

ръководители на  самодейните групи към читалищата, 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.  

 За участия на танцови състави и певчески групи в национални фолклорни 

фестивали са осигурени финансови средства в размер на 6000 лв.  

. 
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 Реализиране на програма за читалищната дейност и изпълнение на дейностите на 

културния календар 

  Културният календар на Община Добричка за 2021 г. бе изпълнен в по-голямата си 

част. 

В навечерието на 24 май - Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската 

азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Община Добричка обяви 

отличените през 2021 година 14 (четиринадесет) 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. Във връзка с 80-годишните 

юбилеи, отличия получиха читалищата НЧ „Христо Ботев-1941 г.” с. Батово; НЧ 

„Светлина-1941 г.” с. Ведрина; НЧ „Н.Й.Вапцаров-1941 г.” с. Стефаново; НЧ „Нов живот 

– 1941 г.” с. Черна; НЧ „Ф. Чинтулов-1941 г.” с. Воднянци; НЧ „Й.Йовков-1941 г.”с. 

Камен; НЧ „Й.Йовков-1941 г.”с. Котленци; НЧ „Стефан Караджа-1991 г.” с. Лясково; НЧ 

„Христо Ботев-1941 г.” с. Методиево; НЧ „Възраждане -1941 г.” с. Одринци; НЧ 

„Просвета-1941 г.” с. Свобода; НЧ „Д.Чинтулов-1941 г.” с. Славеево;.НЧ „Васил Левски-

1941 г.” с. Тянево; НЧ „Христо Ботев-1941 г.” с. Козлодуйци  

Начало на честванията за традиционния си празник и за Фолклорния събор „Песни 

и танци от слънчева Добруджа” Дебрене 2021 г. Община Добричка даде с регионалните 

прегледи на художествената самодейност под надслов „Добруджа – обич моя“, които се 

проведоха в селата Царевец, Плачидол, Черна и Ловчанци. 

Регионалните прегледи на художествената самодейност са своеобразни фолклорни 

празници, които дават възможност на живеещите в селата да бъдат първите зрители на 

самородните таланти, които представят Община Добричка на събора „Песни и танци от 

слънчева Добруджа” край Дебрене. 

За 52-ри пореден път на 26 юни 2021 г. се проведе фолклорният събор „Песни и 

танци от слънчева Добруджа”. На четири сцени в селата Паскалево, Дончево, Ловчанци и 

Победа се изявиха повече от 1500 изпълнители: певци, танцьори, инструменталисти, 

певчески и танцови състави, групи за автентичен фолклор, оркестри, ансамбли, разказвачи 

на възраст от 3 до 80 години. Изданието на събора тази година отбеляза и сериозно 

международно участие на танцови и певчески групи с повече от 150 участници от 

областите Льовска и Виницка от Република Украйна. Гости на празника бяха две 

делегации от общините Бановка и Каменка, област Одеска, Република Украйна. Участие 

взеха и около 150 изпълнители от Румъния в рамките на транснационалния проект ROBG 

456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез 

трансгранична култура“. Проектът се изпълнява в партньорство между Община Добричка 

и град Хършова, Румъния.  
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През 2021 г. в читалищата работиха 52 групи със 710 самодейци. Участията на 

общинско ниво са 37, на регионално ниво - 31, на национално ниво - 30. Получени 

отличия: 18 златни медала, 5 сребърни, 3 бронзови; диплом - 9 бр.; плакети - 4 бр.; 

статуетки - 2 бр. 

 

 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 2021 г. от  Министерството на културата с цел обновяване на фондовете на 

библиотеките по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и 

информираност” бе  одобрен проект за НЧ „Напредък -1942 г.“ в с. Дончево на стойност  

1159, 80  лв.  

 

5. 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 Батово, Победа, Карапелит, Хитово и Стожер, на стойност 

48 754 лв. Осигурен е достъп до медицинско и здравно обслужване на деца и ученици в 9 

здравни кабинета на училищата в селата Батово, Хитово, Карапелит, Стожер, Победа, 

Житница, Ловчанци, Овчарово и Стефаново. 

  

 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 2021 г. на „МБАЛ-Добрич“ АД е 

предоставен капиталов трансфер за закупуване на медицинска апаратура в размер на  

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 
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 През 2021 г. в община Добричка сред 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. В резултат на тяхното съдействие и работа на терен се наблюдава  

повишаване броя на имунизациите сред ромската общност. Забелязва се и повишаване на 

имунизациите срещу COVID-19. Отчита се подобрена информираност и достъп до 

здравни и социални услуги на ромските деца и възрастни. 

 

 Провеждане на здравни кампании и инициативи съвместно с други институции и 

НПО 

 Съвместно с РЗИ-Добрич, беше проведена кампания за ваксиниране срещу COVID-

19. Подвижни екипи поставиха ваксини на 168 лица от 19 села на общината.  

 

 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 отчетния период финализирахме проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в община Добричка - Компонент 3“, по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, АД № BG05M9OP001-2.101-0053-C01. Общата 

стойност на проекта бе 134 070,00 лв. Период на изпълнение: 01.05.2020 - 28.02.2021 г. 

Целта на проекта бе предоставяне на услуги за преодоляване последиците от 

коронавируса; почасови услуги за доставка на храна, хранителни продукти и продукти от 

първа необходимост, включително лекарства със средства на потребителя; осигуряване на 

лични предпазни средства, дезинфекциращи препарати и транспорт за лицата, 

предоставящи услугите. Проектът приключи изключително успешно. 20 технически 

сътрудници  предоставиха  услуги на 180 потребители в 23 населени места. 

Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Добричка -Компонент 4" ОП РЧР АД № BG05M9OP001-2.103-0100-C01.   

Общата стойност на проекта е 81 305,28 лв. Период на изпълнение: 02.01.2021- 

30.06.2021г. Целта на проекта бе удължаване с 6 месеца на предоставянето на 

патронажна грижа на лицата от целевите групи, в отговор на нуждите на населението от 

услуги в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания. По този начин се 

защитава обществения интерес и се продължава процесът на грижа за хората с 

увреждания и възрастните хора, изграждането на алтернативна подкрепа в общността чрез 
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предоставянето на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа. Целеви групи са  

възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с 

увреждания и техните семейства. Предоставиха се почасови услуги на 91 потребители от 

14 домашни санитари в 18 населени места. 

Проект "Патронажна грижа + в община Добричка" по ОП РЧР, АД № 

BG05M9OP001-6.002-0166. Общата стойност на проекта е 241 346,85 лв. Период на 

изпълнение: 01.07.2021- 30.06.2022 г. Целта на проекта е да се осигури подкрепа за 

възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за 

адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с 

разпространението на COVID-19. Патронажната грижа предоставя комплекс от услуги за 

помощ в дома, която включва дейности като почистване, пране, социални контакти и др.; 

медицински услуги, недублиращи се с тези, предоставяни по НЗОК; психологическа 

подкрепа, насочена към възстановяване и социална интеграция, която ще създаде 

възможности за водене на самостоятелен и независим живот; доставка на храна, 

хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със 

средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на 

неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). Целеви 

групи: хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 

54 г., други уязвими групи, вкл. Лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, 

лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19. Обхванати са 74 потребители на 

почасови мобилни интегрирани здравни грижи и социални услуги в населени места на 

територията на община Добричка.  

Направление 1: към момента по проекта са назначени 1 диспечер, 1 шофьор, 3 

медицински сестри, 1 социален работник и 18 домашни санитари, които предоставят 

интегрирани социално-здравни услуги на 74 потребители.          

Направление 2: назначени са 3 санитари на трудов договор в ДПЛД в с. Опанец, 

които извършват дезинфекция на сградния фонд на социалната услуга, ДДД с цел 

предоставяне на защитена среда на лицата. 11 служители от Дома за пълнолетни лица с 

деменция в с.Опанец на длъжност санитар полагат извънреден труд и получават 

допълнително възнаграждение, които също извършват дезинфекцията на целия сграден 

фонд.   

По проекта са закупени две компютърни конфигурации, две мултифункционални 

устройства и 6 бр. телефони. 

   

 

 Разширяване дейността и обхвата на общинската услуга „Домашен социален 

патронаж“ 

 Продължава комплексното осигуряване на социални услуги, предоставяни от 

Домашния социален патронаж в 13 центъра, които обслужват 58 населени места в 
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общината и обхващат 500 потребитеи от уязвими социални групи – самотни възрастни и 

лица с увреждания. Домашният социален патронаж е местна дейност с бюджет 653 940 лв. 

 В изпълнение на Договор  № BG05FMOP001-0173-C01 от 30.03.21г. между АСП  и  

Община Добричка се реализира проектът „Топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID-19 в Община Добричка“ за периода от 01.02.2021г. до 30.06.2021г. 

 По този начин 230 лица от 57 населени места в община Добричка имаха 

възможност да получават ежедневно топъл обяд от началото на месец февруари в рамките 

на проекта по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане на 

стойност 69 676.20лв. 

  Определените целеви групи обхванаха лица без доходи или с финансови 

възможности под линията на бедност, хора в затруднение поради влошената 

икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични 

увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията, 

лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, и 

нямат близки, които да им окажат подкрепа; лица - обект на социално подпомагане, за 

които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна 

епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени 

потребности. Топъл обяд беше осигурен и за жители на община Добричка - обект на 

социално подпомагане, които безспорно се нуждаят от допълнителна подкрепа в 

условията на епидемичната обстановка.  

  

 Социално включване на деца от уязвими групи в Общностен център – с. 

Стефаново 

  През 2021 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. Успешното реализиране на проектните дейности е 

свързано с интегрирано и устойчиво предоставяне на комплекс от качествени и достъпни 

социални, здравни, образователни и др. услуги, отговарящи на индивидуалните  

потребности в стимулираща семейна и социална среда. Създадено е 

специализирано  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. 

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

50 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. 

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

удължена продължителността на проект BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско 

развитие“ до края на 2022 година. 

  Реализираните средства през 2021г. са в размер на 252 785, 20 лв. Общата стойност 

на проекта с натрупване (сума на БФП) към 31.12.2021 г. е 1 267 662,05лв.  

 

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

„Социален асистент“ 

 През 2021 г. се разшири и обхватът на услугите за самотно живеещи възрастни 

лица и хора с увреждания чрез предоставяне на интегрирани здравно–социални услуги в 

домашна среда. Продължи предоставянето на  услугата „Личен асистент“ на 118 лица/деца 

с увреждане с определена чужда помощ. Назначени са 118 лични асистенти на трудов 

договор с всички дължими осигурителни вноски, с общ бюджет 649 793.00лв. по Закона за 

личната помощ. В изпълнение на Решение № 318/27.01.2021г. на Добрички общински 

съвет и Заповед № РД01-0016/05.01.2021г. на изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане (АСП) за предварително одобрение за създаване и утвърждаване на 

броя потребители на териториален обхват, е създадена  нова социална услуга 

„Асистентска подкрепа“. От 2021г. услугата е делегирана от държавата дейност с бюджет 

852 790 лв. Назначени са 86 лица в трудоспособна възраст на длъжност социален асистент, 

които предоставят социални услуги от битов и социален характер на 209 потребители от 

най-уязвимата група лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена 

работоспособност. 

 

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

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

 През 2021 г. бе открит Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

деменция - най-новата социална услуга за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Добричка. Центърът функционира в реновирана сграда в двора на действащия Дом за 

пълнолетни лица с деменция. 336 100 лв. са инвестирани в преустройството и 

строителните дейности. 179 986 лв. са осигурени по  Проект „Красива България“, а 156 

123 лв. са от бюджета на Община Добричка. За оборудването и обзавеждането през 2020 г. 
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Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция получи финансова 

подкрепа и от Фонд “Социална закрила“ на стойност 35 530 лв. По този начин общата 

инвестиция в сградния фонд, в съфинансиране и от общинския бюджет, достига 371 636 

лв. Новообзаведената сграда отговаря напълно на съвременните стандарти и критерии за 

материална база за реализиране на новата социална услуга от резидентен тип. 

Регламентираният капацитет предвижда новата услуга да се предоставя на 15 лица 

с  диагноза деменция или Болест на Алцхаймер. За потребителите на услугата са 

осигурени постоянни грижи и наблюдение. Те получават 24-часово съдействие от 

квалифициран персонал за водене на самостоятелен начин на живот. За функционирането 

на социалното заведение са назначени медицински специалисти, трудотерапевт и 

санитари-болногледачи. Екипът се ръководи от директор. До края на 2021г. новата 

социална услуга от резидентен тип се финансира със собствени приходи от бюджета на 

Община Добричка. Осигурената от Община Добричка до края на декември 2021 г. сума, 

при спазването на единния разходен стандарт за 2021г., утвърден с решение на МС - 18 

150 лв. годишна издръжка за едно лице, е в размер на 63 525 лв. Очакванията ни са са през 

2022г. социалната услуга да функционира като делегирана от държавата дейност. Към 

31.12.2021г. в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село 

Опанец са настанени трима мъже и шест жени от селата Царевец, Одърци, Стожер, 

Богдан, Дончево, Бранище, Славеево, Паскалево. 

  Друга специализирана социална услуга в община Добричка е «Дом за пълнолетни 

лица с деменция“ с. Опанец. В Дома се предоставят социални услуги за 50 мъже и жени с 

деменция, настанени в специализираната институция след изчерпване на възможностите 

за оставане в семейството. Община Добричка е доставчик на услугата, с делегиран от 

държавата бюджет, определен със стандарт за предоставяне на услугата и работи за 

подобряване качеството на живот за хората с увреждане, настанени в Дома.  

 

 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 2021 г. продължиха партньорските взаимоотношения с БЧК.  

План 2020 на БЧК стартира на 18.10.2021 г. и продължи до 05.11.2021 г. На 

правоимащи лица с едночленни и двучленни семейства бяха раздадени по един малък 

пакет с тегло 17,540 кг. на стойност 43.76 лв., а тричленни и по-големи семейства 

получиха по един голям пакет с тегло 27.690 кг. на стойност 63.19 лв., като и двата пакета 

бяха с еднакъв асортимент. 

В общината бяха подпомогнати 755 лица от 65 населени места, в т.ч. 554 лица с 

малък пакет и 201 лица с голям пакет продукти с общо количество 15 282,85 кг. на 

стойност 36 946,85 лв.  
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Чрез Общностен център с. Стефаново бяха раздадени хранителни пакети за 100 

деца в риск от 23 села, като общата стойност на пакетите е 1000.00 лв. 

 Хуманитарната организация е насочила две лица за подкрепа с финансови средства 

от Фонд „Милосърдие”. Изплатените средства са в размер на 170.00 лв., като сумите са в 

зависимост от тежестта на случая. Подпомогнатите лица са от с. Камен–70 лв., с. Лясково 

– 100.00 лв.  

 

 Участие в проекти и програми с национално и европейско финансиране 

 През отчетния период реализирахме проект „Основен ремонт на общинска сграда с 

предназначение – кметство и читалище в село Одърци“ по проект "Красива България", АД 

№ РД-17-39/22.02.2021 г. Общата стойност на проекта е 150 635,00 лв., от които 75 318,00 

лв. са съфинансиране на Община Добричка. Период на изпълнение - 22.02.2021-26.11.2021 

г. Проектът е изпълнен в срок. Целта на проекта бе изпълнение на втори етап от 

строителството на обект „Основен ремонт на общинска сграда с предназначение – 

кметство и читалище в село Одърци“. На 13.07.2021 г. е сключен договор с изпълнителя за 

извършване на строително-монтажни работи на обекта.  

  

 Подобряване на достъпа до заетост на хора с увреждания, лица в неравностойно 

положение на пазара на труда и други социално изключени лица 

  Финализиран е проект „Обучения и заетост за хора с трайни увреждания над 30- 

годишна възраст“, АЗ чрез ДТБ-Добрич, Договор №ОЗМ-ХУ-03-13-1869#7; Договор 

№ОЗМ-ХУ-03-13-2136#7; Договор №ОЗМ-ХУ-03-13-2274#7; Договор №ОЗМ-ХУ-03-13-

2595#7. Общата стойност на проекта е 1 182 511,92 лв. (стойността е с натрупване по 

всички сключени договори по програмата). Период на изпълнение: 16.01.2019-20.04.2021 

г. Осигурена е временна заетост на общо 74 лица с трайни увреждания над 30-годишна 

възраст - 9 от тях са назначени в училища на длъжност портиер-пазач, 65 са назначени на 

длъжност работник - поддръжка в 27 населени места. 

Проект „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания“, Договор между АЗ, 

чрез ДБТ и Община Добричка №313-0284-21-11009. Общата стойност на проекта е 19 

600,00 лв. Период на изпълнение - 01.10.2021-30.09.2023 г.  

Целта на проекта е осигуряване на заетост на две лица за период от 2 години на 4 часа на 

длъжност общ работник. Лицата са назначени в селата Плачидол и Смолница. 

Проект "Регионална програма за заетост на област Добрич", Договор за заетост 

между АЗ, чрез ДБТ и Община Добричка №313-0138-21-31-002.  

Общата стойност на проекта е 14 346,00 лв. Период на изпълнение: 01.06.2021- 

30.11.2021г. Целта на проекта е осигуряване на заетост на 6 лица за период от 6 месеца на 

4 часа на длъжност работник поддръжка. Лицата са назначени в селата Карапелит, Победа, 

Вратарите, Козлодуйци, Пчелино и Паскалево.  
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 Между Агенцията по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Добрич, и 

Община Добричка се сключи договор за заетост по Програма „Обучение и заетост на 

продължително безработни лица“ – Компонент II, на стойност 10 200 лв. Осигурена беше 

заетост на 25 лица, които са продължително безработни за срок от един месец. 

 

 Осигуряване на безплатни карти за пътуване на пенсионери, социално слаби, 

многодетни майки 

За периода от 01.07.2021г. до 31.12.2021г. е осигурявана по една безплатна 

абонаментна карта за пътуване за 48 села. Общата стойност на картите е 30 348 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 2021г. 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 2021г. показва значително намаляване на битовата престъпност в 

сравнение с 2020г. 

 

 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 системи за видеонаблюдение в 

селата Ведрина и Богдан на обща стойност 9 464 лв.  

 

 Поддържане на системите за ранно оповестяване при бедствия 

  На 02.06.2021г. със заповед №639/27.05.2021г. на кмета на Община Добричка е 

разпоредено провеждане на тренировка за оповестяване на населението за опасност от 

въздушно нападение.  

 На 17 март и на 10 септември 2021 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 2021 г. продължи изпълнението на проект „Съвместно управление на риска и 

партньорство в трансграничен регион Кълъраш-Добричка“ по програма ИНТЕРРЕГ V-A 

Румъния-България с АД № ROBG415/20.02.2019 г. Общата стойност на проекта е 800 

216,17 евро, от които 518 237,11 евро за Община Добричка. Период на изпълнение: 

13.03.2019 - 13.09.2022 г. 

 Дейностите на проекта са разработване на Стратегия и План за действие за съвместни 

дейности срещу наводненията и други природни бедствия; организиране на симулация на 

спасителни упражнения при бедствие; разработване на партньорска мрежа в региона на 

ТГС (11 съвместни партньорства) за съвместно ранно предупреждение и реагиране при 

извънредни ситуации. През 2021г. бе доставено част от оборудването по проекта.  

Разработени са и са приети Стратегия и План за действие за съвместни дейности срещу 

наводненията и други природни бедствия. Предстои реализирането на обществена 

поръчка за избор на изпълнител за провеждане на симулациите и за разработване на 

партньорската мрежа. В изпълнение на сключен договор за доставка на оборудване за 

смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия са доставени: 

един дрон, два високопроходими автомобила, надуваема лодка с извънбордов двигател и 

ехолот. Предстои да се доставят - ролков контейнер с монтирани в него бензинов 

електрогенератор и пневматична телескопична мачта; специализирано противопожарно и 

аварийно-спасително оборудване. Изпратено е шесто поредно искане до управляващия 

орган за възстановяване на разхода за авансовото плащане. 

 

 Повишаване информираността и готовността на населението за действия 

при кризи чрез информационни кампании, изготвяне и разпространение на печатни 

материали, обучения и др. 

 През 2021 год. продължи епидемичната обстановка в страната във връзка с COVID-

19. 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. Създадената организация, постоянна връзка и активно сътрудничество между 

общинската администрация, кметовете, кметските наместници,  ДСП, детски градини,  

училища и институции помогна на Общината да се справи с настъпилата криза. Със 

заповеди и инструктажи е регламентирана и дейността в условията на епидемична 

обстановка на служителите и работниците в общинската администрация, както и на 

кметовете и кметските наместници в селата. 
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 Поддържане на речните корита, деретата и защитните съоръжения в 

населените места. Осигуряване на безопасно ползване на язовирите - общинска 

собственост 

 През 2021 г. е извършено машинно почистване на свлечени земни маси, 

премахване на прораснала растителност, оформяне на дерета/ канавки в населените места 

- Богдан, Генерал Колево, Врачанци, Долина, Житница, Лясково, Малка Смолница, Ново 

Ботево, Овчарово, Попгригорово, Опанец, Победа, Сливенци, Смолница, Стефан Караджа, 

Стефаново, Тянево, Фелдфебел Денково и Царевец, на обща стойност 22 830 лева, с 

включен ДДС. В четири населени места почистването е извършено с верижен багер – 

Победа, Смолница, Житница и Овчарово. Извозване на земни маси и растителни отпадъци 

извън района на деретата/ канавките е извършено в пет населени места – Стефаново, 

Смолница, Овчарово, Сливенци и Царевец. 

 В края на май 2021 г. е извършен текущ преглед на язовирните стени - собственост 

на община Добричка. Съставени са констативни протоколи, отразяващи състоянието на 

всяка язовирна стена. 

 След проведена обществена поръчка с предмет „Привеждане на язовири в 

експлоатация, собственост на община Добричка, в съответствие с чл. 106 от Наредба за 

условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на 

язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за 

техническото им състояние“ са подписани два договора: – за язовири „Плачидол 1“ и 

„Плачидол 2“ на обща стойност 29 400 лева, с включен ДДС и за язовири „Полковник 

Иваново“ и „Полковник Минково“ на обща стойност 27 600 лева, с включен ДДС. Все още 

изпълнението на дейностите по договорите не е приключило. 

 В изпълнение на Инвестиционната програма за 2021 г. е изготвена индивидуална и 

комплексна оценка на язовирната стена в землището на село Крагулево. 

 

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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 През отчетния период на общи събрания в населените места бяха обсъдени важни 

за местната общност въпроси. Дискутирани бяха проектът на Бюджет 2021, 

Инвестиционната програма, разходването на 30 % от постъпленията от наеми, както и 

формирането размера на таксата за битови отпадъци. Свикването на всяко събрание бе 

оповестено своевременно сред населението с оглед осигуряване на възможността на всеки  

желаещ да вземе участие.  

 Поради продължаващата сложна епидемична обстановка през 2021 г. общите 

събрания в населените места се проведоха при стриктно спазване на  въведените 

противоепидемични мерки и ограничения. 

 

 Предприемане на активни мерки за участие на гражданите при публично 

обсъждане на бюджетите и годишните инвестиционни програми 

 Жителите на община Добричка имаха възможност да се включат в публичното 

обсъждане на бюджета и Инвестиционната програма. 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 за 2021 г.. 

 

 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 разспространен проектът на План-сметката. Осигурени бяха възможности за 

участието на жителите на общината в обсъждането и. 

 

 Учредяване на граждански консултативни съвети, функциониращи при 

управлението на Общината 

По предложение на  кмета на Община Добричка са създадени обществени съвети 

като консултативен орган на кметовете и на кметските наместници. В зависимост от 

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. 

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 общината.  
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 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 

продължи да 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 непосредствения контакт при отчитане на 

специфичните потребности на населението. След въвеждане на противоепидемични мерки 

за превенция разпространението на коронавирусната инфекция през 2020 г. и 2021 г., 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 месец октомври бяха възобновени приемните дни на 

кмета на Общината, зам.- кметовете и секретаря. Участие в тези дни са взели 18 жители на 

общината. 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.  

  

 Непосредствен контакт и отчитане на специфичните потребности на 

населението при получаване на предложения, сигнали и оплаквания  

  През отчетния период всички постъпили жалби, сигнали и предложения са 

вписани в деловодната система на Общината, като за тях се води и регистър на хартиен 

носител. 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 98 сигнала, жалби и 

предложения, от които: от физически лица – 69 бр., от юридически лица – 9 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 
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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 заключение може да се отбележи, че за получените общо 98   жалби и сигнали са 

извършени проверки и е изготвен отговор, като на 82 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.  

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 

 През отчетния период за осигуряване на прозрачност в дейността на 

администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация чрез 

интернет-страницата на Община Добричка, информационните табла в сградата на 

Общината, както и в сградите на кметствата и кметските наместничества се разгласяват 

издадените от кмета на Общината общи административни актове.   

 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 
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 През 2021 г. кметът на Община Добричка участва в две дистанционни онлайн 

заседания като представител на общините от област Добрич в състава на Регионалния 

съвет за развитие  на Североизточен регион за планиране, утвърден със заповед № РД-02-

36-1757 от 15.12.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството в 

изпълнение на държавната политика за регионално развитие и създаване на условия за 

балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите, и общините. На заседанията 

са реализирани дейности по обсъждане и одобряване проекта на интегрираната 

териториална стратегия за развитие на региона (ИТСР) за Североизточен регион за 

планиране. През м. юли 2021 г. е осъществено участие в проведена писмена процедура за 

одобрение на Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за 

развитие на Североизточен регион за 2020 г.  

 Кметът на Община Добричка участва в дейността на Комитета за наблюдение на 

Оперативна програма  «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020 г., 

утвърден със заповед №РД09-65/23.04.2021 г.  на Изпълнителния директор и РУО на ОП 

НОИР. През отчетния период е осъщестено участие в проведена писмена процедура по 

одобряване на предложения от Управляващия орган на ОПНОИР Проект на Mетодология 

и критерии за подбор на операция „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше 

образование“ етап 1, както и проект на изменение на Методология и критерии за подбор 

на операция „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – писмена 

процедура м. декември (втора) 2021 г. 

   

 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 в община Добричка се извършва от Центъра 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 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 56 потребители на административни услуги. Резултатите от 

проучването показаха 98% удовлетвореност от полученото отношение и целения резултат.   
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 Анкетираните могат да се разделят по групи както следва: 

- по възраст : от 18 г. до 30 г.- 12; от 30 г.- до 60 г. – 37; над 60 г.- 7;  

- по степен на образование: с висше образование - 21; средно - 30; основно - 

4; 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. 

 За 2021г. 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 повишаване на административния си капацитет, при съблюдаване на въведените 

противоепидемични мерки през 2021 г., служителите в общинската администрация  

преминаха обучения по различни теми в дистанционна форма: двама служители - 

„Новости при възлагане на обществени поръчки - функционалности на Централизирана 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“, 

задължителни за прилагане“; двама служители - „Водене на  отчетност и работа с 

Национална информационна система „Отпадъци““; десет служители - „Актуални въпроси 

при възлагане на електронни обществени поръчки“.  

 

 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 за Центъра за услуги и информация и отдел 

«Местни данъци и такси» в услуга на гражданите и бизнеса. 

 През отчетния период в административния център са предоставени 11 050 

административни услуги на физически и юридически лица. В населените места броят на 

извършените административни услуги е 7 040. 



 

 

 

 

48

  

 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 

През отчетния период продължи използването на инсталираните към 

информационна система ArhimedeProcess  система за електронен обмен на документи и 

съобщения /СЕОС/ между общински и държавни администрации и система за сигурно 

електронно връчване /ССЕВ/. Всички постъпили документи от двете системи СЕОС и 

ССЕВ попадат в един и същ екран, с възможност за филтриране. Регистрират се веднага от 

служител в ЦУИ, без да е необходимо ангажирането на друг служител от 

администрацията. Броят на входящите документи чрез двете системи през 2021 г.  е 1 307, 

а на изходящите документи - 897. 

 

 Предоставяне на регистрови услуги през платформата RegiX  за нуждите на 

административното обслужване 

 Стъпка в развитието на електронното управление през 2021 г. е извършеното 

присъединяване към средата за междурегистров обмен RegiX, създадена и поддържана от 

ДАЕУ. Чрез предоставения  колективен  достъп на общините по депозирана заявка от 

НСОРБ до платформата се премахва изискването за представяне на някои официални 

удостоверителни документи на хартиен носител, ще се намали административната тежест 

върху гражданите и бизнеса. Предстои техническа интеграция към средата за 

междурегистров обмен RegiX, която ще се извърши през февруари 2022 г. 

 

 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  - 10 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: 

1. Издаване на удостоверение за семейно положение; 

http://188.254.255.34/service_description.aspx?ID=ff202a90-79f1-4256-b1c3-e5ab39f9ec1d
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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.  

 За да отговори на изискванията за присъединяване към Единния модел за 

заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, действаща 

Е-община, Община Добричка подаде заявления за присъединяване към Системата за 

сигурно електронно връчване и за присъединяване на доставчик на електронни 

административни услуги към Средата за електронни плащания. През 2022 г. предстои 

подаване на още едно заявление, с което ще се финализира процесът по предоставяне на 

електронни административни услуги чрез електронни форми, разработени от Държавна 

агенция «Електронно управление». 

 

 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 2021 г. са създадени  874 

броя на актове по гражданско състояние, в това число: 

- 207 бр. еквиваленти на актове за раждане; 

- 202 бр. еквиваленти на актове за брак;  

- 465 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 

   В търсене на възможности за развитието на бизнеса и земеделието в община 

Добричка, през 2021г. кметът инициира редица срещи.  

 На 19 май 2021 г. по покана на кмета на посещение в община Добричка пристигна 

Негово Превъзходителство г-н Темиртай Избастин - извънреден и пълномощен посланик 

на Република Казахстан в България. При официалното си посещение  посланик Избастин 

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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бе придружен от Милен Райков – почетен консул на Република Казахстан във Варна. 

Срещата им с представители на земеделския сектор и на бизнеса с производствени бази на 

територията община Добричка бе определена от участниците не само като изключително 

ползотворен диалог, но и като своеобразно начало на сътрудничество с представители на 

бизнеса от Казахстан. Част от визитата на Н.Пр. Темиртай Избастин в община Добричка 

бе и посещението в производствената база на „Недко Недков – Овчарово“ ЕООД в село 

Овчарово. 

 Отново през май кметът инициира среща и с представители на земеделския сектор 

в община Добричка. На работната среща със земеделски производители, животновъди, 

работещи в аграрния сектор на 25 май бяха обсъдени актуални въпроси и проблеми за 

сектора, както и предложения за оптимизиране на диалога между общинската 

администрация и земеделските производители.  

 В изпълнение на основните приоритети, заложени в Програмата за управление на 

Община Добричка за мандат 2019-2023 г., сред които е и здравеопазването, на 8 декември 

бе реализирана среща и с общопрактикуващите лекари в община Добричка. 

Представителите на 15-те лекарски практики на територията на общината споделиха 

проблемите си. В отговор на предложението на кмета за финансово подпомагане при 

осигуряването на медицинско оборудване, присъстващите се обединиха около идеята да 

бъдат закупени кардиографи и хладилници за съхранение. Обсъдено бе и състоянието на 

лекарските кабинети и помещенията в здравните служби в селата, както и възможностите 

за евентуално финансиране, което ще бъде заложено в Бюджет 2022.  

 Сред знаковите събития при утвърждаването на международните контакти за 

2021г. бе присъствието на представители на Община Добричка на официални тържества в 

Украйна. Седемчленна делегация, водена от кмета на Община Добричка, се включи в 

честванията в село Каменка. Визитата бе в отговор на поканата на кмета на село Каменка 

Иван Лефтеров по повод празничните дни от 21 до 24 август. Честванията по случай 210-

годишнината от основаването на село Каменка в Измаилски район са белязани с 

многообразни културни и спортни събития. Приятелските контакти между Община 

Добричка и село Каменка датират от десетилетия. Кметът на село Каменка Иван Лефтеров 

и кметът на село Бановка Виктор Генчев бяха специални гости на празника на Община 

Добричка в края на месец юни. 

И през 2021г., водени от желанието да бъдат спазени принципите на прозрачност и 

максимална публичност на работата на общинската администрация, оптимизирахме 

контактите си с представители на регионални и национални медии. 

Над 400 са публикациите за събития в община Добричка в информационни сайтове. 

Повече от сто са информационните материали в печатни издания. Много от събитията 

бяха част от информационния поток в новинарските емисии на радио и телевизионни 

канали. 
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Сред основните акценти при медийното отразяване за 2021 г. са: 

- празникът на Община Добричка и фолклорният събор „Песни и танци от слънчева 

Добруджа“; 

- събитията, свързани с отбелязването на 24 май; 

- визитата на посланика на Република Казахстан Н. Пр.Темиртай Избастин; 

- кризата с водоснабдяването в село Стожер; 

- отбелязването на 105 години от Добричката епопея. 

 За публичността и популяризирането на работата на общинската администрация 

безспорно допринасят и всекидневните публикации в официалния сайт на Община 

Добричка. В рубриките „Новини“ и „Актуално“ ежедневно се помества информация за 

всички значими инициативи и събития на територията на общината. Присъствието на 

община Добричка в медиите се визуализира в рубриката „Медиите за нас“, в която 

хронологично са архивирани много от новините и репортажите за дейността на 

общинската администрация, а и за ежедневието на жителите на общината. 

Освен това, сайтът има не само информационни функции, през изминалата година той все 

по-категорично се утвърждаваше като инструмент за дистанционна комуникация и 

електронна кореспонденция. 

 

 Международно и междуобщинско сътрудничество 

 Участие в международни проекти с доказана икономическа полза, с фокус върху 

местния потенциал и нуждите на конкретната територия 

 През 2021 г. Община Добричка 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, като местонахождението им е определено според броя на населението и броя на 
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потребителите около обществените места, за да бъдат спазени изискванията на 

Европейската комисия. Срокът за завършване на инсталирането и пускането в 

експлоатация на мрежите беше удължаван многократно поради кризата с коронавируса. 

Предстои сключване на договор с изпълнител, функционирането на мрежата трябва да 

започне не по-късно от 27.07.2022 г.   

 

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 2021 година. 

 

ВНАСЯ: /п/ 

Соня Георгиева 

Кмет на Община Добричка 

 

 


