
Общински план за развитие на Община Добричка 2014-2020 г. 

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д 
за изпълнение на Общински план за развитие на Община Добричка 2014-2020 г. - за 2014г. 

П о Програма за реализация на План за развитие на Община град Добричка за 2014г. 
(всички суми са в лева) 

Приоритет 
Цел 

Дейности 

Предвидено финансиране 

Извършено/постигнато 

Отчетени разходи към 31.12.2014г. 

Мярка 
Име на 

проекта 

Дейности 

РБ ОБ Други из-
ци 

Извършено/постигнато 
РБ ОБ Други из-ци 

Стратегическа цел 1 - Развиване на конкурентоспособно и устойчиво селско стопанство и създаване на условия за 
динамично икономическо развитие при устойчиво управление на природните ресурси 

Специфична цел 2: Подкрепа на млади фермери 

Оказване на 
специализирана помощ 
при кандидатстване по 
оперативни програми 
Чрез МИГ Добричка 

Мярка 41121 
27 проекта за закупуване 
на зем. техника, инвентар 
и машини - одобрени и в 
процес на реализация 

1573 025 

Мярка 41121 
21 проекта за закупуване 
на зем. техника, инвентар 
и машини - 16 са 
изпълнени и платени, 5 са 
в процес на реализация 

1584379,78 

Специфична цел 3: Стимулиране на развитие на животновъдството 
Регулярно проучване и 
провеждане на 
информационна кампания 
за наличните възможности 
за финансиране 
развитието на 
животновъдството чрез 
организиране на срещи и 
разпространение на 
брошури с информация 

МИГ мярка 41121 
Частен сектор - Проект за 
Закупуване на 
малогабаритен трактор и 
прикачен инвентар за 
животновъдна ферма -
одобрени и в процес на 
реализация 

45 389 

МИГ мярка 41121 

Частен сектор - Проект за 
Закупуване на 
малогабаритен трактор и 
прикачен инвентар за 
животновъдна ферма -
изпълнен и платен 

45 389 
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МИГ мярка 41121 
Частен сектор - Проект за 
Закупуване на трактор за 
животновъдна ферма -
одобрени и в процес на 
реализация 

35 840 МИГ мярка 41121 
Частен сектор - Проект за 
Закупуване на трактор за 
животновъдна ферма -
одобрени и в процес на 
реализация - отеглен от 
бенефициента 

Специфична цел 4: Балансирано развитие на земеделието 

Организиране на 
производителите за 
природосъобразно 
управление на отпадъците 
от зърно-, плодо- и 
зеленчуко-производството 
и животновъдството 

МИГ, мярка 41123 
Частен сектор 
Проект „Закупуване на 
линия за производство на 
пелети" - одобрени и в 
процес на реализация 

209 506 

МИГ, мярка 41123 
Частен сектор 
Проект „Закупуване на 
линия за производство на 
пелети;' - — одобрен, 
бенефициента се отказва 
поради липса на 
финансиране 

Доизграждане, 
реконструиране и 
модернизиране на 
каналите за напояване и 
облекчаване на режима за 
достъп до тях 

МИГ, мярка 41121 
Частен сектор- Проект за 
Закупуване на система за 
напояване чрез дъждуване 
и фотоволтаична система 

13 463 
МИГ, мярка 41121 
Частен сектор- Проект за 
Закупуване на система за 
напояване чрез дъждуване 
и фотоволтаична система -
изпълнен и изплатен 

13 463 

Изграждане на система за 
капково напояване 

МИГ, мярка 41121 
Частен сектор Проект за 
Закупуване на земеделска 
техника и система за 
капково напояване -
одобрени и в процес на 
реализация 

14 200 

МИГ, мярка 41121 
Частен сектор Проект за 
Закупуване на земеделска 
техника и система за 
капково напояване - -
изпълнен и платен 

14 200 

Създаване на 
допълнителен модул към 
сайта на община Добричка 
за предоставяне и обмяна 
на информация за селско 
стопанство 

Създаване на секция в 
сайта на общината за 
информация на 
производителите в 
областта на селското 
стопанство 

Създаване на секция в 
сайта на общината за 
информация на 
производителите в 
областта на селското 
стопанство - в процесс на 
разработка на нов сайт 
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Специфична цел 5: Диверсификация на селскостопанската продукция 

Насърчаване на 
фермерите, занимаващи се 
със 
зеленчукопроизводство и 
овощарство чрез оказване 
на специализирана помощ. 

МИГ, мярка 41123 проект 
за 
Доставка и монтаж на 
хладилни камери за 
съхранение и маркетинг на 
плодове - одобрени и в 
процес на реализация 

363 279 
МИГ, мярка 41123 проект 
за 
Доставка и монтаж на 
хладилни камери за 
съхранение и маркетинг на 
плодове - в процес на 
реализация 

363 279 

МИГ, мярка 41121 
Проект „Създаване на 
сливови насаждения и 
закупуване на техника и 
оборудване за 
поддръжката им" -
одобрени и в процес на 
реализация 

59 235 

МИГ, мярка 41121 Проект 
„Създаване на сливови 
насаждения и закупуване 
на техника и оборудване за 
поддръжката им" - в 
процес на реализация 

59 711 

Насърчаване на 
култивирането и 
събирането на диворастящи 
билки чрез подпомагане 
пласирането им на 
създадените тържища и 
популяризирането им на 
интернет сайта на 
общината 

МИГ, мярка 41121 
проект за Закупуване на 
специализирана техника 
за отглеждане и косене на 
лавандула - одобрени и в 
процес на реализация 

41 726 
МИГ, мярка 41121 
проект за Закупуване на 
специализирана техника за 
отглеждане и косене на 
лавандула - реализиран и 
платен 

41 726 

Насърчаване на 
пчеларството чрез 
организиране на панаири 
и изложения, публикации 
на сайта на общината 

МИГ, мярка 41311 
Проект „Изграждане на 
Медена къща" 
Частен сектор - одобрени 
и в процес на реализация 

72 867 
МИГ, мярка 41311 
Проект „Изграждане на 
Медена къща" 
Частен сектор - в процесс 
на реализация 

72 867 

Специфична цел 6: Стимулиране на преработвателната промишленост и търговията 
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Насърчаване на частни 
инвеститори за създаване 
на предприятия за 
преработка на култивирани 
и диворастящи билки чрез 
публично-частно 
партньорство (ПЧП) 

МИГ, мярка 41123 
Проект за Закупуване на 
мобилна модулна 
инсталация за етерични 
масла Частен сектор -
одобрени и в процес на 
реализация 

218 863 
МИГ, мярка 41123 
Проект за Закупуване на 
мобилна модулна 
инсталация за етерични 
масла Частен сектор — 
отеглен от бенефициента 

Насърчаване на частни 
инвеститори за изграждане 
на преработвателни 
предприятия за 
консервиране на плодови, 
плодово-зеленчукови и 
зеленчукови храни чрез 
ПЧП 

МИГ, мярка 41123 
Проект "Закупуване на 
оборудване за охлаждане 
и контрол на 
бактериалната среда на 
свежи плодове и 
зеленчуци" 
Частен сектор 

110 757 
МИГ, мярка 41123 
Проект "Закупуване на 
оборудване за охлаждане и 
контрол на бактериалната 
среда на свежи плодове и 
зеленчуци" Частен сектор 
- отхвърлен от ДФЗ 

МИГ, мярка 41123 
Частен сектор 
З(три) Проекта 

„Закупуване на 
земеделска техника за 
зеленчукопроизводство" 

261920 
МИГ, мярка 41123 
Частен сектор З(три) 
Проекта „Закупуване на 
земеделска техника за 
зеленчукопроизводство" -
изпълнени и платени 

261920 

Създаване на връзки със 
съседните черноморски 
общини с цел откриване 
на нови пазари за 
създадената продукция. 

Организиране на събор на 
плодородието 

20 000 
Не се осъществи 

Насърчаване на 
производителите за 
Изграждане на складове за 
съхранение на продукцията 
и внедряване на 
технологии за замразяване 
и сушене на плодове и 
зеленчуци чрез ПЧП 

Частен сектор 
МИГ, мярка 41121 
4(четири) Проекта за 
Изграждане на складове за 
съхранение на 
селскостопанска 
продукция 

461 200 

Частен сектор 
МИГ, мярка 41121 
4(четири) Проекта за 
Изграждане на складове за 
съхранение на 
селскостопанска 
продукция - реализирани и 
платени 

461 200 

Специфична цел 7: Диверсификация на икономиката в общината чрез развиване на туризъм 
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Разработване на 
туристически маршрути в 
партньорство с общините 
в областта 

Проект „Пъстрото лице на 
Добруджа" в партньорство 
с общините Добрич, 
Балчик и Каварна с цел 
промотиране на 
туристическите 
дестинации на общината и 
привличане на 
инвеститори 

i 

.Популяризиране на 
местния туристически 
потенциал чрез издаване 
на туристически 
справочник и рекламни 
брошури 

Актуализиране и издаване 
на рекламни брошури, 
включване в туристически 
справочници - като се 
използва 
административния 
капацитет от служители 
на общината 
МИГ, мярка 41312 Проект 
"Създаване на 
интерактивна софтуерна 
платформа за подкрепа 
развитието на 
селскостопанските 
производители и туризма 
в община Добричка и 
обезпечаването им с 
необходимото 
оборудване" - Частен 
сектор 
"Безпилотна 
селскостопанска авиация" 
ЕООД 



И 50 

През 2014 година 
приключи проекта. 
Разпространиха се 
рекламни материали и се 
поставиха информационни 
табели на туристическите 
маршрути 

4150 

В процес на разработване 
на рекламни брошури 

91 606 

МИГ, мярка 41312 Проект 
"Създаване на 
интерактивна софтуерна 
платформа за подкрепа 
развитието на 
селскостопанските 
производители и туризма в 
община Добричка и 
обезпечаването им с 
необходимото оборудване" 
- Частен сектор 
"Безпилотна 
селскостопанска авиация" 
ЕООД - отеглен от 
бенефициента 
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Включване към интернет 
страница на общината на 
раздел „Туризъм" 

Популяризиране на 
местните туристически 
ресурси, информация за 
местата за отдих и 
почивка, актуална 
информация за 
предстоящи събития и 
информация за 
финансиращи програми в 
сферата на туризма -
селски, екотуризъм 

В процес на разработване 
на раздел на страницата на 
общината 

Поддържане на 
паметниците на културата 
и обекти, представляващи 
туристически интерес на 
територията на общината; 

Почистване и периодично 
освежаване 

Периодично почистване и 
освежаване на 
паметниците 

Изграждане на места за 
отдих и къмпинги за 
рибари 

Има проектно намерение 
от концесионери на 
язовири за на къмпинги и 
места за отдих 

Намеренията на 
концесионерите за 2014 
година не се осъществиха 

Възраждане на 
фолклорните фестивали, 
организиране на събори и 
културни мероприятия. 

Регионални фолклорни 
празници под надслов 
«Добруджа - обич моя» 
предшестващи празника 
на община Добричка и 
Фолклорния събор 

2 500 Регионални фолклорни 
празници под надслов 
«Добруджа - обич моя» 
предшестващи празника на 
община Добричка и 
Фолклорния събор 

2 500 

Фолклорен събор «Песни 
и танци от слънчева 
Добруджа - Дебрене» 

60 000 Фолклорен събор «Песни и 
танци от слънчева 
Добруджа - Дебрене» 

41551 

Преструктуриране и 
рехабилитация на 
свободни сгради с цел 
превръщането им в места 
за настаняване и подслон 
-частен сектор 

МИГ, мярка 41312 
Преустройство на 
съществуващо жилище в 
"Къща за гости" в с. 
Батово 

99 998 МИГ, мярка 41312 
Преустройство на 
съществуващо жилище в 
"Къща за гости" в с. Батово 
- в процесс на изпълнение 

99 998 
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МИГ, мярка 41312 
частен сектор 
"Изграждане на къща за 
гости в УПИ - VI32, кв.1 
по плана на с. Златия, 
общ. Добричка" 

99 980 
МИГ, мярка 41312 
частен сектор 
"Изграждаме на къща за 
гости в УПИ - VI32, кв. 1 
по плана на с, Златия, общ. 
Добричка" - в процес на 
изпълнение 

99 980 

МИГ, мярка 41312 
частен сектор Изграждане 
на къща за гости в с. 
Дебрене 

99 977 МИГ, мярка 41312 
частен сектор Изграждане 
на къща за гости в с. 
Дебрене в прцес на 
изпълнение 

99 977 

Реализиране на 
туристическите продукти 
в партньорство със 
съседните общини 

Проект „Пъстрото лице на 
Добруджа" в партньорство 
с общините Добрич, 
Балчик и Каварна с цел 
промотиране на 
туристическите 
дестинации на общината и 
привличане на 
инвеститори 

По проекта се създадоха 15 
туристически маршрута на 
територията на общините 
Добричка, Добрич, 
Каварна и Балчик. По 
проекта се промотира и 
фолклорния събор „Песни 
и танци от слънчева 
Добруджа" Дебрене 

Специфична цел 8: Мероприятия за опазване и съхраняване на околната среда 
Иницииране на 
мероприятия за 
почистване на залесени 
общински терени и 
упражняване на контрол 
върху сечта 

Провеждане на кампания 
за пролетно почистване, 
хигиенизиране и 
благоустрояване 

10 000 
Извършено пролетно 
почистване, хигиенизиране 
и благоустрояване. 
Проведен е преглед. 

25 007 
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Организиране и участие в 
национална кампания „Да 
изчистим България за един 
ден" - средствата се 
отпускат в зависимост от 
участието на населението 

Включени в кампанията 
1 950 жители на общината. 
Събрани и извозени 17,4 
тона отпадъци. Отделно в 
деня преди кампанията 21 
училища са провели 
почистване на 
пространствата около 
дворовете на училищата. 
Средствата са осигурени от 
кампанията. 

МИГ, мярка 41311 
Частен сектор Проект 
„Изграждане на малка 
вятърна централа - 30 kW" 

99 853 МИГ, мярка 41311 
Частен сектор Проект 
„Изграждане на малка 
вятърна централа - 30 kW" 
- в процесс на изпълнение 

99 853 

Провеждане на 
информационна кампания 
за популяризиране на 
практиката за разделно 
събиране на отпадъците 
сред местното население, 
включително сред децата 
в началните и основни 
училища. 

Разпространяване на 
информационни 
материали 

Разпространени 
информационни материали 
в населените места и в 
началните и основни 
училища - проведении 
беседи. В ОУ с.Стожер се 
осъществява разделно 
събиране на отпадъци. 
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Организиране и 
реализиране на разделно 
събиране на отпадъците 
чрез закупуване на 
контейнери за разделно 
събиране и разполагането 
им на подходящи за целта 
места 

Сключване на договор с 
организация по 
оползотворяване на 
излезли от употреба 
електрическо и 
електронно оборудване 

Сключен договор с «Транс 
технорециклираща 
компания» АД за 
сътрудничество в областта на 
разделното събиране на 
отпадъци на излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване на 
територията на общината. 
Провеждане на 
информационна кампания. 

Ликвидиране на 
нерегламентираните 
сметища 

Провеждане на пролетно и 
есенно почистване и 
ликвидиране на 
нерегламентирани 
микросметища 

Извършено на пролетно и 
есенно почистване и 
ликвидиране на 
нерегламентирани 
микросметища в 58 села, 
като са усвоении 70 
мяшиносмени 

48 462 

Стратегическа цел 2 - Повишаване привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене чрез подобряване 
на техническата, екологична и соииална инфраструктура 
Специфична цел 1: Подобряване на т1 ранспортната инфраструктура 

Реконструкция и 
рехабилитация на уличната 
мрежа 
Строителна програма 

Шосировка и 
асфалтиране на улици в 
с.Ломница, Одърци, 
Ловчанци, Сливенци, 
Божурово. Енево, 
Подслон, Дряновец 

240 845 Шосировка и асфалтиране 
на улици в с.Ломница, 
Одърци, Ловчанци, 
Сливенци, Божурово, 
Енево, Подслон, Дряновец 

240845 13655 

Строителна програма Рехабилитация на 
общинска пътна мрежа на 
територията на община 
Добричка - текущи 
ремонти 

271 000 Рехабилитация на 
общинска пътна мрежа на 
територията на община 
Добричка - текущи 
ремонти 

271 00 0 
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Строителна програма Ремонт улици шосировки и 
асфалтиране - Батово, 
Плачи дол, П.Свещарово, 
Попгригорово, Приморци, 
Паскалево, П.Минково, 
Пчелник, П.Иваново, 
Стефан Караджа, Хитово, 
Царевец, Ф.Дянково, 
Богдан, Камен, 
Козлодуйци, Лясково, 
Алцек, Ведрина, Г.Колево, 
Дончево, Златия, 
Карапелит, Котленци, 
Методиево, Одринци, 
Опанец, П.Минково, 
Пчелник, Славеево, 
Стожер, Бдинци, 
Бенковски, Бранище, 
Воднянци, Дебрене, 
Дончево, Житница, 
Ловчанци, Миладиновци, 
Овчарово, Орл. могила -
текущи ремонти 

897 851 

Строителна програма Изграждане на 
ограничители на 
скоростта в селищата 
Алцек, Батово, Долина, 
Козлодуйци, Котленци, 
Одринци, Попгригорово, 
Паскалево, Победа, 
Самуилово, П.Свещарава, 
Славеево, Стефаново, 
Царевец, Хитово 

86 000 

Строителна програма Проектиране за 
»Благоустрояване и 
рехабилитация на улици» 
в община Добричка 

10 000 



Ремонт улици шосировки и 
асфалтиране - Батово, 
Плачи дол, П.Свещарово, 
Попгригорово, Приморци, 
Паскалево, П.Минково, 
Пчелник, П.Иваново, 
Стефан Караджа, Хитово, 
Царевец, Ф.Дянково, 
Богдан, Камен, Лясково, 
Алцек, Ведрина, Г.Колево, 
Дончево, Златия, 
Карапелит, Котленци, 
Методиево, Одринци, 
Опанец, П.Минково, 
Пчелник, Славеево, 
Стожер, Бдинци, 
Бенковски, Бранище, 
Воднянци, Дебрене, 
Дончево, Житница, 
Ловчанци, Миладиновци, 
Овчарово, Орл. могила -
текущи ремонти 

857851 

Изграждане на 
ограничители на скоростта 
в селищата Алцек, Батово, 
Долина, Козлодуйци, 
Котленци, Одринци, 
Попгригорово, Паскалево, 
Победа, Самуилово, 
П.Свещарава, Славеево, 
Стефаново, Царевец, 
Хитово - проектиране 

79395 

Проектиране за 
»Благоустрояване и 
рехабилитация на улици» в 
община Добричка 

3840 
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Реконструкция и 
рехабилитация на 
общинските пътища 
Строителна програма 

Рехабилитация на 
общинска пътна мрежа на 
територията на община 
Добричка - капиталова 
програма 

842 885 159 145 Рехабилитация на 
общинска пътна мрежа на 
територията на община 
Добричка - капиталова 
програма 

786365 159145 

«Благоустройство и 
рехабилитация на улици в 
с.Бенковски» по 
Публично инвестиционна 
программа «Разтеж и 
устойчиво развитие на 
регионите» 

499896 «Благоустройство и 
рехабилитация на улици в 
с.Бенковски» по Публично 
инвестиционна программа 
«Разтеж и устойчиво 
развитие на регионите» 

499896 

«Благоустройство и 
рехабилитация на улици в 
населените места на 
община Добричка -
Стожер, Плачи дол, 
Паскалево, Смолница, 
Козлодуйци и Одринци»» 
по Публично 
инвестиционна программа 
«Разтеж и устойчиво 
развитие на регионите» 

949854 «Благоустройство и 
рехабилитация на улици в 
населените места на 
община Добричка -
Стожер, Плачи дол, 
Паскалево, Смолница, 
Козлодуйци и Одринци»» 
по Публично 
инвестиционна программа 
«Разтеж и устойчиво 
развитие на регионите» 

950000 

МИГ мярка 41322 Проект 
«Ремонт/рехабилитация/ 
на част от уличната мрежа 
в населении места на 
територията на община 
Добричка - селата 
Ломница, Лясково, 
| Одринци, Победа, 
Смолница и Царевец» 

102 769 

В процес на изпълнение-
проведени са всички 
процедури и са изпратени 
в ДФ „Земеделие" за 
съгласуване. След което 
предстои изпълнението на 
инвестицията 

81126,36 

Специфична цел 2: Подобряване на водоснабдителната система и изграждане на канализация 
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Подмяна на 
амортизираната 
тръбопроводна мрежа 
Строителна програма 

Закупуване на 
водопроводни тръби за 
селата с.Бдинци, 
Вратарите и Владимирово 
и ремонт на водопровод в 
с.Житница 

14 670 51 133 Закупуване на 
водопроводни тръби за 
селата с.Бдинци, 
Вратарите и Владимирово 
и ремонт на водопровод в 
с.Житница 

13517 48003 

Строителна програма Сондаж с. Смолница 30 000 Монтиран трафопост 
МТТ, извършени са 
проби. Предстои 
включване към 
електропреносната мрежа. 

22 702 

Почистване на канавки и 
дерета 
Строителна програма 

Корекция на река Суха от 
опашката на микроязовир 
„Златия 1" до 500 м от 
язовирната стена на 
язовир „Одринци" - 1ви 
етап 

962 747 Започна строителството 
на Корекция на река Суха 
от опашката на 
микроязовир „Златия 1" до 
500 м от язовирната стена 
на язовир „Одринци" -
1ви етап 

116354 

Строителна програма Реконструкция 
отводнителен канал с. 
Ведрина 

6 000 Реконструкция 
отводнителен канал с. 
Ведрина 

4143 

Ремонт на естествени 
чешми и възстановяване 
на кладенци, включително 
направа на рудан и софра 
Строителна програма 

Ремонт на естествени 
чешми в с. Бенковски, 
Ведрина, Воднянци, 
Камен, Котленци, 
Подслон, П.Минково, 
Приморци, Тянево, Черна 
и кладенец с.Орл. могила 
и Росеново 

51 900 Ремонт на естествени 
чешми в с. Бенковски, 
Ведрина, Воднянци, 
Камен, Котленци, 
Подслон, П.Минково, 
Приморци, Тянево, Черна 
и кладенец с.Орл. могила 
и Росеново 

41186 

Строителна програма Водостоци в с. Опанец, 
Славеево, Кръгулево 

34 000 Водостоци в с. Опанец, 
Славеево , Кръгулево -
проектиране 

22524 
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Строителна програма Водостоци в 
с. Драганово, Ловчанци, 
Ново Ботево, 
Попгригорово, 
П.Минково, Приморци, 
Черна 

56 500 Водостоци в 
с. Драганово, Ловчанци, 
Ново Ботево -
проектиране, 
Попгригорово, 
П.Минково, Черна 

24850 

Специфична цел 3: Подобряване на социалната и образователна инфраструктура на територията на общината 
Ремонт на училища 
Капиталова програма 

с. Житница, Паскалево, 
Плачи Дол, Смолница, 
Стожер, Черна, Батово, 
Ловчанци, Бенковски, 
Божурово, Лясково, 
Победа, Ст. Караджа 

372 000 с. Житница, Паскалево, 
Плачи Дол, Смолница, 
Стожер, Черна, Батово, 
Ловчанци, Бенковски, 
Божурово, Лясково, Победа. 
Ст. Караджа 

368284 

Подобряване на 
материалната база и 
оборудването в училищата 
и детските градини и 
внедряване на съвременни 
технологии 

Проект по Мярка 41321: 
„Основни услуги за 
населението и икономиката 
в селските райони" на МИГ 
Добричка за подобряване 
на информационното 
обслужване в 32-те ЦДГ на 
общината- закупуване за 
всяка детска градина по 
една компютърна 
конфигурация, лазерен 
черно бял принтер и 
комбинирани детски 
съоръжения 

40 410 

В процесс на изпълнение -
проведени са всички 
процедури и са изпратени в 
ДФ „Земеделие" за 
съгласуване. След което 
предстои изпълнението на 
инвестицията. 

30723 
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Ремонт на детски градини 
Строителна програма 

Ремонт сгради ЦДГ: с. 
Алцек, Бенковски, 
Божурово, Ведрина, 
Долина, Дончево, 
Карапелит, Котленци, 
Ловчанци, Ломница, 
Лясково, Одърци, 
Овчарово, Паскалево, 
Плачи дол, Победа, 
Подслон, Пчелино, 
Сливенци, Смолница, 
Стефан Караджа, Стожер, 
Ф.Дянково, Черна 

215 250 Ремонт сгради ЦДГ: с. 
Алцек, Бенковски, 
Божурово, Ведрина, 
Долина, Дончево, 
Карапелит, Котленци, 
Ловчанци, Ломница, 
Лясково, Одърци, Овчарово 
Паскалево, Плачи дол, 
Победа, Подслон, Пчелино, 
Сливенци, Смолница, 
Стефан Караджа, Стожер, 
Ф.Дянково, Черна 

166153 

Ремонт на дом за 
възрастни хора с 
деменция 

Проект по Мярка 41321: 
„Основни услуги за 
населението и 
икономиката в селските 
райони" на МИГ 
Добричка за подобряване 
на център за СУ ДВХД-
Опанец 

76 097 

В процесс на изпълнение -
проведени са всички 
процедури и са изпратени в 
ДФ „Земеделие" за 
съгласуване. След което 
предстои изпълнението на 
инвестицията. 

60254 

Строителна програма -
капиталови 

За повишаване качеството 
на социалните услуги ще 
бъдат закупени -
автомобили миниван за 
ДВД Опанец 1бр., Збр. 
автомобили за ДСП, ел. 
печка за ДВД с. Опанец и 
изградено 
пожароизвестяване и 
видеонаблюдение за ДВД 
с. Опанец 

52 500 За повишаване качеството 
на социалните услуги ще 
бъдат закупени -
автомобили миниван за 
ДВД Опанец 1бр., Збр. 
автомобили за ДСП, ел. 
печка за ДВД с. Опанец 

33100 

Ремонт на читалищни 
сгради 
капиталова програма 

с.Златия, Карапелит, 
М.Смолница, Росеново, 
Свобода, Смолница 

157 700 с.Златия, Карапелит, 
М.Смолница, Росеново, 
Свобода, Смолница 

127065 
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Ремонт на читалищни 
сгради 
текущи ремонти 

с.Бдинци, Божурово, 
Добрево, Житница, Камен, 
Козлодуйци, Ломница, 
Паскалево, Медово, 
Славеево, П.Иваново, 
Стафан Караджа, Тянево, 
Ф.Дянково, Царевец, 
Черна 

Строителна програма -
капиталови 

Ремонт сграда кметства -
капиталова програма - с. 
Алцек, Ф.Дянково, 
Батово, Овчарово, 
Пчелино 

32 0( 

Строителна програма. 
текущи 

Ремонт сгради кметства -
с. Бенковски, Богдан, 
Божурово, Бранище, 
Ведрина, Владнмирово, 
Воднянци, Вратарите, 
Врачанци, Ген. Колево, 
Дончево, Енево, Житница, 
Козлодуйци, Ловчанци, 
Ломница, М.Смолница, 
миладиновци, Плачи дол, 
Подслон, Попгригорово, 
Приморци, Росеново, 
Самуилово, Смолница, 
Стефаново, Адм. сграда 
автоработилница и гаражи 
община Добричка 

Обновяване на 
гробищните паркове 
Строителна програма 
капиталови 

Изграждане складове и 
огради в гробищни 
паркове в с. Врачанци, 
Овчарово, Одърци и 
Обредна зала в с. 
Соколник 



112 946 с.Бдинци, Божурово, 
Добрево, Житница, Камен, 
Козлодуйци, Ломница, 
Паскалево, Медово, 
Славеево, П.Иваново, 
Стафан Караджа, Тянево, 
Ф.Дянково, Царевец, Черна 

88229 

)0 84 500 Ремонт сграда кметства -
капиталова програма - с. 
Алцек, Ф.Дянково, Батово, 
Овчарово, Пчелино 

32000 60103 

245 215 Ремонт сгради кметства -
с. Бенковски, Богдан, 
Божурово, Бранище, 
Ведрина, Владимирово, 
Воднянци, Вратарите, 
Врачанци, Ген. Колево, 
Дончево, Енево, Житница, 
Козлодуйци, Ловчанци, 
Ломница, М. Смолница, 
миладиновци, Плачи дол, 
Подслон, Попгригорово, 
Приморци, Росеново, 
Самуилово, Смолница, 
Стефаново, Адм. сграда 
автоработилница и гаражи 
община Добричка 

188841 

41 850 Изграждане складове и 
огради в гробищни паркове 
в с. Врачанци, Овчарово, 
Одърци и Обредна зала в с. 
Соколник 

33391 
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Обновяване на 
гробищните паркове 
Строителна програма -
текущи 

Сгради, огради и 
водопроводи в гробищни 
паркове в 
с. Бенковски, Божурово, 
П.Гешаново, Дебрене, 
Драганово, Златия, 
Кръгулево, Козлодуйци, 
Ловчанци, Лясково, 
Методиево, Паскалево, 
Подслон, Дряновец, 
Ф.Дянково, 
Попгригорово, Приморци, 
Царевец, Воднянци 

107 003 Сгради,огради и 
водопроводи в гробищни 
паркове в 
с. Бенковски, П.Гешаново, 
Дебрене, Драганово, Златия. 
Кръгулево, Ловчанци, 
Лясково, Методиево, 
Подслон, Дряновец, 
Ф.Дянково, Попгригорово, 
Приморци, Царевец, 
Воднянци 

69760 

Ремонт и обновяване на 
клубове на пенсионера и 
младежки клубове 
Строителна програма -
текущи 

Клубове на пенсионера в 
с. Владимирово, 
Козлодуйци, Ломница, 
Одринци, П.Свещарово, 
Прилеп, Пчелник, 
Сливенци, Смолница 

79 100 Клубове на пенсионера в с. 
Владимирово, Козлодуйци, 
Ломница, Одринци, 
П.Свещарово, Прилеп, 
Пчелник, Сливенци, 
Смолница 

65082 

Повишаване на 
енергийната ефективност 
(EE) на обществени 
сгради 

По Закона за енергийната 
ефективност (ЗЕЕ) -
енергийно обследване на 
20 общински сгради с РЗП 
над 1000 кв.м 

10 000 
Не е изпълнено енергийно 
обследване на общински 
сгради 

Адаптиране на 
обществени сгради за 
достъп на хора с 
увреждания 

Проект «Подобряване на 
център за социални услуги 
ДВД-Опанец» -
изграждане на рампа 

В процесс на изпълнение -
проведени са всички 
процедури и са изпратени в 
ДФ „Земеделие" за 
съгласуване. След което 
предстои изпълнението на 
инвестицията. Стойността 
за изграждането на рампата 
не е отделена от цялото 
СМР. 

Специфична цел 4: Подобряване привлекателността и средата за живот в община Добричка 
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Реконструиране, 
ландшафтно оформление 
и поддържане на паркове 
и градинки 

МИГ-мярка 41322: ^ 
«Обновяване и развитие 
на населените места» 
проект за изграждане на 
детски площадки и 
ландшафтно оформление 
на парково пространство в 
селата Плачи дол, 
Бенковски, 

МИГ-мярка 41322: 
«Обновяване и развитие 
на населените места» 
„Благоустрояване на 
парковото пространство в 
селата Ловчанци и 
Ф.Дянково" 

МИГ-мярка 41322: 
«Обновяване и развитие 
на населените места» 
„Благоустрояване на 
парковото пространство в 
селата Стефан Караджа и 
Паскалево" 



90 205 

МИГ-мярка 41322: 
«Обновяване и развитие на 
населените места» проект 
за изграждане на детски 
площадки и ландшафтно 
оформление на парково 
пространство в селата 
Плачи дол, Бенковски - в 
процесс на изпълнение. 
Стойността е променена 
след проведените 
обществени поръчки 

70672 

105 734 В процесс на изпълнение -
проведени са всички 
процедури и са изпратени 
в ДФ „Земеделие" за 
съгласуване. След което 
предстои изпълнението на 
инвестицията. Стойността 
е променена след 
проведените обществени 
поръчки 

86908 

70 788 В процесс на изпълнение -
проведени са всички 
процедури и са изпратени 
в ДФ „Земеделие" за 
съгласуване. След което 
предстои изпълнението на 
инвестицията. Стойността 
е променена след 
проведените обществени 
поръчки 

59839 
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„Благоустрояване на 
парковото пространство в 
селата Ведрина и 
Бранище" 

МИГ-мярка 41323: 
Проект „Зелената хубост 
на Одринци" НЧ 
"Възраждане - 1941 г." 

МИГ-мярка 41323: 
Проект «Съкровищата на 
с.Смолница» проучване и 
продължаване на 
традициите на нашите 
предци, голяма част от 
които са уникални, в 
областта на 
традиционната фолклорна 
култура, и в частност на 
автентичните песни и 
танци от село Смолница. 



94 908 В процесс на изпълнение -
проведени са всички 
процедури и са изпратени 
в ДФ „Земеделие" за 
съгласуване. След което 
предстои изпълнението на 
инвестицията. Стойността 
е променена след 
проведените обществени 
поръчки 

72982 

7 997 МИГ-мярка 41323: Проект 
„Зелената хубост на 
Одринци" НЧ "Възраждане 
- 1941 г." - в процесс на 
изпълнение 

7 997,60 

7 780 МИГ-мярка 41323: Проект 
«Съкровищата на 
с.Смолница» проучване и 
продължаване на 
традициите на нашите 
предци, голяма част от 
които са уникални, в 
областта на традиционната 
фолклорна култура, и в 
частност на автентичните 
песни и танци от село 
Смолница - в процесс на 
изпълнение 

7 780 
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Реконструкция и 
рехабилитация на спортни 
съоръжения и детски 
площадки 

мярка 4132: «Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони»- МИГ Проект 
«Чрез спорт - по-здрави и 
енергични в община 
Добричка» - спортна 
площадка в с. Стожер 

мярка 41322: 
«Обновяване и развитие 
на населените места» 
Проект «Изграждане на 
детски площадки и 
ландшафтно оформление 
на парково пространство в 
селата — Божурово и 
Стефаново 

мярка 41322: 
«Обновяване и развитие 
на населените места» 
Проект «Изграждане на 
детски площадки и 
ландшафтно оформление 
на парково пространство в 
селата - Одърци, Дончево, 
Смолница 



103 095 мярка 4132: «Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони»- МИГ Проект 
«Чрез спорт - по-здрави и 
енергични в община 
Добричка» - спортна 
площадка в с.Стожер -
изпълнен - предстои 
внасяне на искане за 
окончателно плащане 

92490 

70 529 мярка 41322: «Обновяване 
и развитие на населените 
места» Проект 
«Изграждане на детски 
площадки и ландшафтно 
оформление на парково 
пространство в селата -
Божурово и Стефаново -
изпълнен - предстои 
внасяне на искане за 
окончателно плащане 

63889 

111 745 мярка 41322: «Обновяване 
и развитие на населените 
места» Проект 
«Изграждане на детски 
площадки и ландшафтно 
оформление на парково 
пространство в селата -
Одърци, Дончево, 
Смолница - изпълнен -
предстои внасяне на 
искане за окончателно 
плащане 

106075 
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.мярка 41321 «Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони» проект 
«Реиновиране на спортна 
площадка в с. Победа» 

101 343 мярка 41321 «Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони» проект 
«Реиновиране на спортна 
площадка в с. Победа» - в 
процесс на изпълнение 

104242 

.мярка 41321 «Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони» Проект 
„Реиновиране на спортна 
площадка в с.Карапелит" 

149 716 мярка 41321 «Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони» Проект 
„Реиновиране на спортна 
площадка в с.Карапелит" -
в процесс на изпълнение 

143526 

мярка 41321 «Основни 
услуги за населението и 
икономиката в селските 
райони» Проект 
«Подобряване на център 
за социални услуги ДВД-
Опанец» 

76 097 В процесс на изпълнение -
проведени са всички 
процедури и са изпратени 
в ДФ „Земеделие" за 
съгласуване. След което 
предстои изпълнението на 
инвестицията.Стойността е 
променена след 
проведените обществени 
поръчки 

60245 

МИГ, мярка 41312 
Частен сектор Проект 
"Изграждане на смесен 
магазин в с. Пчелино" 

62 319 МИГ, мярка 41312 
Частен сектор Проект 
"Изграждане на смесен 
магазин в с. Пчелино". В 
процесс на изпълнение 

62 319 

Строителна програма Съблекалня стадион 
с.Бранище 

2 454 Съблекалня стадион 
с.Бранище 

2004 
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Строителна програма -
текущи 

Благоустрояване пред 
кметства и читалища в 
с.Бранище, Дебрене, 
Драганово, Козлодуйци, 
Тянево, Свобода, парници 
с.Долина, свещен камък с. 
Ф.Дянково, парапети и 
тротоар с.Победа и 
пешеходна пътека 
с.Сливенци, тротоар в с. 
Бранище и Владимирово 

79 945 Благоустрояване пред 
кметства и читалища в 
с.Бранище,Тянево, 
Свобода, парници 
с.Долина, свещен камък с. 
Ф.Дянково, парапети и 
тротоар с.Победа и 
пешеходна пътека 
с.Сливенци, тротоар в с. 
Бранище и Владимирово 

56284 

Строителна програма Автоспирка с. Орлова 
могила 

1 300 Автоспирка с. Орлова 
могила 1178 

Строителна програма Улично осветление с. 
Овчарово 

8 000 Улично осветление с. 
Овчарово 7483 

Строителна програма -
текущи 

Обществени тоалетни в 
с.Бдинци, Бенковски, 
Вратарите, Ловчанци, 
Плачи дол, Победа, Черна 

19 700 Обществени тоалетни в 
с.Бдинци, Бенковски, 
Вратарите, Ловчанци, 
Плачи дол, Победа, Черна 

18119 

Стратегическа цел 3 - Развитие на човешките ресурси чрез подобряване на качеството на образованието, 
здравеопазването и квалификацията на работната сила 

Специфична цел 1: Осигуряване на достъпно и качественно образование 
Повишаване 
квалификацията на 
преподавателите и заетите 
в социалната сфера чрез 
обучения; 

Организиране на обучения 
за директори и 
счетоводители на у-щата 
за делегираните им 
административни и 
финансови правомощия от 
ПРБК във връзка с 
новостите, изискванията и 
начина на оформяне на 
документацията на ниво 
община 

Периодично провеждане 
на обучения в НИДД към 
МОН в гр.Банкя - с 
национално финансиране 
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Проект „Квалификация на 
педагогическите 
специалисти" национален 
чрез РИО Добрич 
Участие на директори и 
учители от училищата и 
ЦДГ 

Участие на директори и 
учители от училищата и 
ЦДГ в семинари, обучения 
и информационни срещи 
организирани от РИО 
Добрич - чрез 
нациовнално финансиране 

Осигуряване на 
съвременно оборудване в 
училищата - компютърни 
конфигурации, аудио-
визуална техника, връзка с 
интернет. 

МИГ Мярка 321 - Проект 
„Информационни и 
комуникационни 
технологии в детските 
градини на община 
Добричка" 

Чрез проекта ще бъдат 
осигурени 32 преносими 
компютъра, 32 принтера и 
11 интерактивни дъски 

Квалификация на 
преподавателите за работа 
с Интернет и боравене с 
мултимедийни устройства 

Участие в периодични 
обучения организирани от 
РИО Добрич-
национално финансиране 

Не са осъществени обучения 

Иницииране създаване на 
клубове по интереси. 

Създаване на условия за 
обучение в разнообразни 
извънкласни и 
извънучилищни форми на 
обучение, часове по СИП, 
участие в събори, 
фестивали, спортни 
състезания на общинско, 
областно и национално 
ниво 

Сформирани групи по СИП, 
клубове, танцови формации и 
ученически парламент с цел 
обучение в разнообразни 
извънкласни и 
извънучилищни форми 

21518 

Организиране на 
специализирани курсове 
за професионално 
ориентиране в 
съответствие с нуждите на 
пазара на труда 

Участие в НП „Учене през 
целия живот", съвместни 
прояви, обучения 
семинари с Бюро по труда 

Организиране на посещения 
на ученици от 8 клас на 
ученическа борса в гр .Добрич 
във връзка с 
професионалното 
ориентиране 
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Стимулиране създаването 
на извънучебни форми на 
здравно образование 
съвместно с регионална 
здравна инспекция 

провеждане на курсове за 
обучение на персонала на 
детски градини и училища 
за оказване на първа 
доболнична помощ на 
деца до 8 годишна възраст 
с БЧК 

300 

проведени курсове за 
обучение на персонала на 
детски градини и училища 
за оказване на първа 
доболнична помощ на деца 
до 8 годишна възраст с 
БЧК 

300 

Организиране на формите 
за развитие на 
творческите таланти 

Организиране на 
тържества; честване на 
празници 

В изпълнение на 
Културния календар за 
2014 г. читалища, училища 
и детски градини 
организират тържества, 
концерти, културни прояви 
и инициативи свързани с 
отбелязване на патронни 
празници, юбилеи, 
общински празничен 
концерт по повод и др. 
чествания 

3500 

Иницииране и 
осъществяване на 
културни прояви, 
конкурси, изложения и 
други промоционални 
прояви; 

Изпълнение на дейностите 
по Програмата за развитие 
на читалищна дейност за 
2014 г. и Културния 
календар за 2014 г. 

В изпълнение на 
дейностите по Програмата 
за развитие на читалищна 
дейност за 2014 г. и 
Културния календар за 
2014 г.са организирани 
концерти, културни прояви 
и инициативи свързани с 
отбелязване на патронни 
празници, юбилеи, 

1450 

Фолклорен събор „Песни 
и танци от слънчева 
Добруджа" - Дебрене 
2014 г. 

60000 Фолклорен събор „Песни и 
танци от слънчева 
Добруджа" - Дебрене 2014 
г. 

41551 
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Регионални фолклорни 
празници под надслов 
„Добруджа - обич моя" 
предшестващи празника 
на община Добричка и 
Фолклорен събор „Песни 
и танци от слънчева 
Добруджа" - Дебрене 
2014 г. 

Регионални фолклорни 
празници под надслов 
„Добруджа - обич моя" 
предшестващи празника на 
община Добричка и 
Фолклорен събор „Песни и 
танци от слънчева 
Добруджа" - Дебрене 2014 
г. - проведении в селата 
Стефаново. Овчарово, 
Лясково и Бенковски 

2500 

Интеграция на деца със 
специфични 
образователни 
потребности в 
образователната система 
на общината 
ОПРЧР, Схема за 
безвъзмездна финансова 
помощ BG051РООО1-4.1.05 
„Социална интеграция на 
децата и учениците от 
етническите малцинства", 
втори етап 

Интегриране на деца от 
етническите малцинства 
за подпомагане за по-
успешната им социална и 
трудова реализация чрез 
подобряване на условията 
за равен достъп до 
образование, развитие и 
изява на личностните им 
качества в училищата в 
селата Победа, Смолница 
и Дончево 

98 681 

Интегриране на деца от 
етническите малцинства за 
подпомагане за по-
успешната им социална и 
трудова реализация чрез 
подобряване на условията 
за равен достъп до 
образование, развитие и 
изява на личностните им 
качества в училищата в 
селата Победа, Смолница и 
Дончево - приключил през 
отчетната година 

98 681 
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ОПРЧР, Схема за 
безвъзмездна финансова 
помощ BG051РООО1 -4.2.05 
- "Да направим училището 
привлекателно за младите 
хора". По проекта са 
включени 9 училища в 
селата: Плачи дол, 
Лясково, Ф.Дянково, 
Бенковски, Владимирово, 
Ловчанци, Божурово, 
Черна, Стожер 

Осмисляне свободното 
време на учениците в 
общинските училища, 
включително и на ученици 
с идентифицирана нужда 
от специфична подкрепа, 
както и на ученици с риск 
от отпадане и/или прояви 
на агресия и/или насилие, 
чрез участие в извънкласни 
и извънучилищни дейности 

Осмисляне свободното 
време на учениците в 
общинските училища, 
включително и на ученици 
с идентифицирана нужда 
от специфична подкрепа, 
както и на ученици с риск 
от отпадане и/или прояви 
на агресия и/или насилие, 
чрез участие в извънкласни 
и извънучилищни 
дейности- проекта е 
национален и средставата 
са за целия период 

134787 
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ОП«РЧР», Схема за 
безвъзмездна финансова 
помощ BG051P0001-
3.1.06 - "Подобряване 
качеството на образование 
в средищните училища, 
чрез въвеждане на 
целодневна организация 
на учебния процес" 
По проекта са включени 
12 училища от общината в 
селата - Победа, Батово, 
Стефаново, Стефан 
Караджа, Паскалево, 
Овчарово, Житница, 
Карапелит, Хитово, 
Ведрина, Смолница, 
Дончево 

подпомагане процеса на 
ефективно въвеждане на 
целодневната организация 
на учебния процес за 
ученици от I до VIII клас 
от средищните училища в 
страната. Целодневната 
органзация на учебния 
процес включва пълния 
образователен цикъл 
/задължителна 
подготовка, 
задължително- избираема 
подготовка, свободно-
избираема подготовка, 
самоподготовка, отдих и 
игри, хранене/ за 
постигане на 
общодостъпно, базисно 
знание основано на 
принципите на 
справедливост, 
толерантност и 
перспективност. 

подпомагане процеса на 
ефективно въвеждане на 
целодневната организация 
на учебния процес за 
ученици от I до VIII клас 
от средищните училища в 
страната. Целодневната 
органзация на учебния 
процес включва пълния 
образователен цикъл 
/задължителна подготовка, 
задължително- избираема 
подготовка, свободно-
избираема подготовка, 
самоподготовка, отдих и 
игри, хранене/ за постигане 
на общодостъпно, базисно 
знание основано на 
принципите на 
справедливост, 
толерантност и 
перспективност, проекта е 
национален и средставата 
са за целия период 

1374370 

Организиране на 
транспорт до 
образователните 
заведения 

Осигуряване на 
специализиран превоз за 
всички ученици до 16-год. 
Възраст, подлежащи на 
задължително обучение 

367 200 

Осигуряване на 
специализиран превоз за 
всички ученици до 16-год. 
Възраст, подлежащи на 
задължително обучение 

321885 

Специфична цел 2: Осигуряване на качественно медицинско и социално обслужване 
Ремонтни дейности на 
общинските сгради, 
ползващи се от лекарските 
практики 

Ремонт Здравни служби в 
с. Батово, Божурово, 
Карапелит, Овчарово, 
Одърци, Победа 

42 000 

Ремонт Здравни служби в 
с. Батово, Божурово, 
Карапелит, Овчарово, 
Одърци, Победа 

36448 
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Осигуряване на 
специализирана грижа за 
хората с увреждания и 
хората със специални 
потребности чрез 
организиране на посещения 
на място и оказване на 
нужното съдействие 

Проект „Подкрепа за 
достоен живот" с 
финансовата подкрепа на 
ОПРЧР 
Предоставяне на социална 
услуга в семейна среда, от 
лице полагащо постоянна 
грижа за дете или 
възрастен с трайно 
увреждане, за 
задоволяване на 
ежедневните му 
потребности - за 16 
нуждаещи се лица 

56 000 
Проект „Подкрепа за 
достоен живот" с 
финансовата подкрепа на 
ОПРЧР 
Предоставяне на социална 
услуга в семейна среда, от 
лице полагащо постоянна 
грижа за дете или 
възрастен с трайно 
увреждане, за задоволяване 
на ежедневните му 
потребности - за 16 
нуждаещи се лица 

257402 от 
стартиранет 
о на проекта 

Обществена трапезария Доставка на топла храна 
през зимния сезон за лица 
в неравностойно социално 
положение. Капацитет 100 
места 

16 800 
Доставка на топла храна 
през зимния сезон за лица 
в неравностойно социално 
положение. Капацитет 100 
места 

34153 

Дом за възрастни хора с 
деменция в с.Опанец 

Предоставяне на социални 
услуги за мъже и жени с 
деменция в 
специализирана 
институция с капацитет 50 
места 

425 000 
Предоставяне на социални 
услуги за мъже и жени с 
деменция в 
специализирана 
институция с капацитет 50 
места 

398363 

Осигуряване на социални 
услуги (СУ) за 
нуждаещите се чрез 
домашен социален 
патронаж 

Предоставяне на СУ в 
домашна среда и 
задоволяване на 
потребностите на 550 
стари хора и хора с 
увреждания от 
населените места на 
общината 

500 000 

Предоставяне на СУ в 
домашна среда и 
задоволяване на 
потребностите на 550 
стари хора и хора с 
увреждания от населените 
места на общината 

522739 
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Проект „И аз имам 
семейство", схема 
„Приеми ме" - ОПРЧР 
Предоставяне на услуга 
„Приемна грижа" 
свързана с 
деинституционализацията 
- национално 
финансиране 

Проект „И аз имам 
семейство", схема 
„Приеми ме" - ОПРЧР 
Предоставяне на услуга 
„Приемна грижа" свързана 
с 
деинституционализацията 
- национално 
финансиране- удължен 
срока до месец май 2015 г 

114248 от 
стартиране 
на проекта 

Ремонтни дейности на 
домашен социален 
патронаж 

Ремонт сгради социални 
патронажи в с.Божурово, 
Ведрина, Дончево, 
Житница, Овчарово, 
Паскалево, Стожер и 
ДВХД с.Опанец 

64 000 Ремонт сгради социални 
патронажи в с.Божурово, 
Ведрина, Дончево, 
Житница, Овчарово, 
Паскалево, Стожер и 
ДВХД с.Опанец 

47237 

Строителна програма -
капиталови 

МиС МВАЛ 3 320 Трансфер за техника 3 320 

Строителна програма -
капиталови 

Изграждане на система за 
пожароизвестяване и 
закупуване агрегат за ток 
за община Добричка 

10 000 Изграждане на система за 
пожароизвестяване и 
закупуване агрегат за ток 
за община Добричка 

5005 

Иницииране на 
скринингови изследвания и 
профилактични прегледи за 
рак на гърдата, 
остеопороза, рак на 
маточната шийка и др. 

Предложение от НСОРБ 
за включване в 
програмата скринингови 
изследвания и 
профилактични прегледи 
за рак на гърдата, 
остеопороза, рак на 
маточната шийка и др. -
финансирането е 
национално и е според 
проведените изследвания 

Не се осъществи по 
независещи от общината 
причини 
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Активизиране на 
кампаниите: превенция на 
насилието, рисково полово 
поведение, антиспин-
кампания и наркомания и 
др. 

Организиране на 
семинари с учители от ОУ 
- ангажимент на 
МКБППМН съвместно с 
П-ро РУП 

1000 Проведени са 2 срещи — 
семинари с учители и 
председатели на училищни 
комисии 

Специфична цел 3: Повишаване квалификацията на работната сила, чрез предоставяне на възможности за обучение и преквалг гфикация 
Строителна програма 
капиталови 

Закупуване на компютри 
и таблети за община 
Добричка 

13 000 

Доставени: 
-Компютърни конфигурации 
-Збр. 
-Мултимедиен проектор -
1бр. 
-Твърд диск за сървър - 4бр. 
- Машина за унищожаване на 
документи - 1бр. 
- Таблет - 22бр. (за нуждите 
на Добрички общински 
съвет) 

12103 

Специфична цел 4: Повишаване на административния капацитет иусъвщ ушенстване на административното обслужване 
Внедряване на нови 
информационно-
комуникационни 
технологии с цел 
въвеждане на комплексно 
административно 
обслужване 

Създаване на електронни 
еквивалентни актове на 
гражданско състояние 
/раждане, брак и смърт/ за 
периода преди 1990г. 

Продължи създаването на 
електронни еквиваленти. За 
отчетния период на 2600 акта 
за смърт за периода 1941-
1989г. и 1500 акта за раждане 
са създадени електронни 
еквиваленти. 

Внедряване на нови 
информационно-
комуникационни 
технологии с цел 
въвеждане на комплексно 
административно 
обслужване 

Внедряване по населените 
места на специализиран 
програмен продукт с база 
данни включваща 
Цифровизираните 
семейни регистри-
минимум 15 кметства от 
община Добричка 

В 26 населени места се 
внедри специализиран 
програмен продукт с база 
данни включваща 
Цифровизираните семейни 
регистри. 
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Развитие на електронните 
услуги, предоставяни от 
общинската 
администрация за бизнеса 
и туризма 

Подобряване визията и 
функционалността на 
сайта на община Добричка 
с цел предоставяне на по-
пълна и полезна 
информация на 
потребителите 

Развитие на електронните 
услуги, предоставяни от 
общинската 
администрация за бизнеса 
и туризма 

Постигане на по-добро и 
по-ефективно обслужване 
на гражданите и бизнеса, 
чрез подобряване на 
системата за управление на 
качеството. Преминаване 
на одити по 
функциониране на ISO 
9001:2008 

Развитие на електронните 
услуги, предоставяни от 
общинската 
администрация за бизнеса 
и туризма 

Създаване на електронна 
среда за обмен на 
информация между 
общинската 
администрация и 
населените места в 
община Добричка. 
Изградена нова интернет 
връзка в минимум 10 
населени места 



4500 През 2014 г. е сменена 
визията на сайта на 
община Добричка, 
съобразно изискванията на 
Инструкция №4 от 
21.07.2009г. относно 
изискванията към дизайна 
на интернет страниците на 
администрациите и 
Наредбата за електронните 
административни услуги. 
Съгласно промените в 
ЗОП се внедри и нов 
програмен продукт 
«Профил на купувача» 
достъпен чрез сайта на 
община Добричка. 

4500 

3700 През 2014год. се направи 
контролен одит от 
сертифициращия орган по 
Системата за управление 
на качеството, ISO 
9001:2008. 

1250 

8 000 Изградени нови интернет 
връзки в 5 населени места 
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Реализиране на ежегодни 
проучвания за 
удовлетвореността на 
потребителите от 
предоставените услуги 

Реализиране на ежегодни 
проучвания за 
удовлетвореността на 
потребителите от 
предоставените услуги, 
чрез внедрена система за 
измерване 
удовлетвореността на 
потребителите на 
административни услуги. 



С обновяване визията на 
сайта се попълва онлайн 
анкета с въпрос „Доволни 
ли сте от 
административното 
обслужване в община 
Добричка?" В края на 
годината с Да бяха 
отговорили 91,00%, с Не 
8% и 1% нямаха мнение по 
въпроса. През 2014г се 
продължи работата по 
Системата за измерване 
удовлетвореността на 
потребителите на 
административни услуги. 
В Центъра за услуги и 
информация на гражданите 
се извършва проучване на 
потребителското мнение, 
чрез събиране на анкетни 
карти от гражданите, в 
което се включиха 35 
потребители на 
административни услуги, 
предоставяни от „ЦИУ на 
гражданите"към общината. 
Анкетните карти са 
попълвани от частни лица. 
Резултатите показаха 
добра оценка за работата 
на администрацията 
свързана с 
административното 
обслужване. 
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Провеждане на обучения 
за повишаване ключовите 
компетенции на 
общинските служители 

Изготвяне на 
индивидуални и групови 
заявки за специализирано 
обучение за 
професионално развитие 
на 18 служители от 
общинската 
администрация 

10 000 

Изготвени 37 
индивидуални планове за 
обучение. Изготвени 
индивидуални и групови 
заявки за специализирано 
обучение за 
професионално развитие 
на 18 служители от 
общинската 
администрация. Изпратени 
в ИПА. Обученията се 
осъществиха чрез проект 
на ОПАК „Компетентна и 
ефективна общинска 
администрация-община 
Добричка" 

3680 

ОПАК, приоритетна ос 
„У-ние на човешките 
ресурси", подприоритет 
„Компетентна и 
ефективна държавна 
администрация" 

Депозирано проектно 
предложение 
„Компетентна и 
ефективна общинска 
администрация-община 
Добричка"-
Ще повишат своята 
квалиф. 206 служители на 
ОбщА, кметове и км. 
наместници 

158 856 

ОПАК, приоритетна ос „У-
ние на човешките 
ресурси", подприоритет 
„Компетентна и ефективна 
държавна администрация" 
- в процесс на изпълнение 

95706 

Провеждане на обучения 
за работа със 
специализиран софтуер 

Обучение на кметове и 
кметски наместници по 
компютърна грамотност 

2000 
Не се осъществи 

Специфична цел 5: Интеграция на малцинствените групи 
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Провеждане на 
допълнителни занятия с 
деца от етническите 
малцинства, застрашени от 
отпадане от училище 

НП „С грижа за всеки 
ученик", Модул 3 на 
МОМН 
Осигуряване на 
допълнително обучение на 
ученици по 
общообразователни 
предмети в основните 
училища 

Организиране на 
информационна здравна 
кампания сред 
малцинствените групи 

Проект „Заедно за по-
добро здраве, за нас, от 
нас" 
Пдобряване на здравния 
статус на ромските 
общности в Централна и 
Източна Европа, 
осигуряване на 2 работни 
места в райони Смолница 
и Одърци. Финансирането 
е държавна делегирана 
дейност от РБ. 

10 С 

Осигуряване на 
качествено мед. и здравно 
обслужване на деца и 
ученици в 6 здравни 
кабинети 

Здравни кабинети в ОУ в 
с. Батово, Хитово, 
Карапелит, Стожер, 
Победа и Житница 

111983 

Мотивиране и 
насърчаване на 
безработните 
представители на 
малцинствените групи 
към трудова реализация 

Национална програма 
„ОСПОЗ" и АСД 
Към Бюро по труда 
Национално финансиране 



НП „С грижа за всеки 
ученик", Модул 3 на 
м о м н 
Осигуряване на 
допълнително обучение на 
ученици по 
общообразователни 
предмети в основните 
училища - през 2014 г. 
участват училищата в 
селата Стожер и Победа-
финансирането е 
национално и чрез МОН 

)00 

Осигурени 2 здравни 
медиатора в райони 
Смолница и Одърци 

13850 

Разкрити 6 здравни 
кабинети и 6 работни 
места в ОУ в с. Батово, 
Хитово, Карапелит, 
Стожер, Победа и 
Житница 

55490 

Осигурени 31 работни 
места по „ОСПОЗ" и 46 по 
„АСД" 

71363 
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Осъществяване на 
проекти за културно 
сътрудничество с акцент 
насърчаване на млади 
таланти в т.ч.за ромски 
деца. 

Проект „Етно-чудесия" 
към ЦОИДУЕМ -
съвместен проект между 
ОУ и ЦДГ с.Дончево 14 900 

Проект „Етно-чудесия" 
към ЦОИДУЕМ -
съвместен проект между 
ОУ и ЦДГ с.Дончево -
приключи през 2014 г. 

14738 

Специфична цел 6: Гарантиране на обществен ред и сигурност 
Осигуряване на 
полицейско присъствие и 
изграждане приемни във 
всички населени места 

Във всички населени места 
има стая на полицая в които 
по график служители на П-ро 
РУ „Полиция" осъществяват 
контакт с населението. 
Осигурено видеонаблюдение 
в 6 населени места, където се 
изградиха детски площадки 

6000 

Вземане на превантивни и 
възпитателни мерки за 
работа с деца в риск 

Дейности на МКБППМН 
- възпитателни дела; 
опредялена обществени 
възпитатели на деца 
застрашени от отпадане от 
училище, деца в риск и 
деца с противообществени 
прояви 

26 005 Дейности на МКБППМН -
възпитателни дела; 
опредялена обществени 
възпитатели на деца 
застрашени от отпадане от 
училище, деца в риск и 
деца с противообществени 
прояви 

21825 
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