
СИК № 1 

Наименование на улиците Допълнителни пояснения 
А   

Абрит На изток до болницата 

Авиограда до ЗАВН 

Аврора пресечката на бул.”Русия” до ул.”Ген.Георги Попов” 

Агликина поляна в жк.“Балик” от бл.2  на север до края 

Адриана Будевска на север до Община Добричка  

Акация на изток от Автогарата 

Албена между бул.”Русия” и ул.”Опълченска” 

Албенски път изход Добрич - Албена 

Алеко Константинов на север до ул.”П.Р.Славейков” 

Александър Кръстев бивша ул.”Върбан Петров” - от ул.”Кубрат” пресича бул.”25-ти ІХ” до 

ул.”От.Паисий” в близост до у-ще “Н.Й.Вапцаров” 

Александър Стамболийски /бивша ул.”Киро Стефанов”/ от кооперативния пазар на юг до ЖК 

“Югоизток” 

Ален мак До църква “Св.Георги”-пресечка на бул.”25-ти ІХ” 

Ангел Кънчев до у-ще “П.Р.Славейков” 

Ангел Стоянов бивша ул.”Дочо Михайлов” от бул.”25-ти ІХ” до ЗАВН 

Арда пресечка от ул.”р.Вардар” пресича бул.”Русия” до бул.”Добруджа” 

Армейска От ж.п. линията на запад 

Асен Златаров До у-ще”Н.Й.Вапцаров”-пресечка на ул.”Отец Паисий” 

Асеница в кв.”Рилци” 

  
Б 

 

Баба Минка Между ул.”Страцин” и “Хр.Смирненски” 

Баба Парашкева от ул.”Ген.Георги Попов” до “Черно море” 



Баба Тонка  На север от Бул.”Добруджа” 

Байкал 

 

 

 

Балик ЖК  

между ул.”Радецки” и “Тодор Каблешков”, успоредна на бул.”3-ти март” 

 

 

 

 

Балкан от ул.”Батовска” до “Вардар” 

Балчишки път изход Добрич - Балчик 

Батак източно от Стоматологията, започва от ул.”От.Паисий” 

Батовска от моста за Варна край мемориален комплекс “Хан Аспарух” 

Бачо Киро източно от Стоматологията, започва от ул.”От.Паисий” до бул.”Добруджа” 

Беласица от ул.”Кл.Охридски” до бул.”Добруджа” 

Белмекен от ул.”Батовска” до ул.”Р.Вардар” 

Богдан пресечката от ул.”Калиакра” в близост до Медицински институт 

Божур от “Ген.Георги Попов” до ул.”Баба Парашкева” 

Бойчо Огнянов от жк.”Строител” ул.”Орфей” 

Боримечка от ул.”Странджа” до ул.”Кубадин” 

Боровина в кв.Йовково- пресечката на ул.”Бойчо Огнянов” 

Боряна Край у-ще “Панайот Волов” до ул.”Орфей” 

Брацигово на юг от бул.”Трети март” 

Брегалница от у-ще”В.Левски” пресечка на ул.“р.Вардар” 

Бузлуджа от ул.”Кл.Охридски” до кооперация “Труд” 

бул. “Трети март” бивш бул.”В.И.Ленин”- от парка за отдих на запад до бензиностанцията 

бул.”25-ти септември” от “Сердика 90” на юг до бензиностанцията за Варна (бивш „Карл Маркс” и 

„Народна Република”) 

бул.”Добричка епопея” от бул.”3-ти март” край гара юг до бул.”Добруджа” (бивш „Кировоград”) 

бул.”Добруджа” от бензиностанция Балчик до кв.”Рилци” (бивш „9-ти септември”) 



бул.”Русия” от Варненския мост до жк. “Иглика”, бивш бул.”Димитър Благоев” 

България Бивша ул.”Васил Коларов”- от хотел “България” до микропазара до 

ул.”Любен Каравелов” 

Бяла река от ул.”Ясна поляна” пресича “Орфей” до КАТ 

  
В 

 

Вардар от у-ще “От.Паисий” пресича бул.”Русия” до Резиденцията 

Варненски път изход Добрич - Варна 

Васил Априлов зад Община  Добричка от ул.”Любен Каравелов” до ул.”Адриана Будевска” 

Васил Левски от дискотека “Звезда” до у-ще “Ст.Караджа” 

Васил Петлешков от у-ще “Хр.Ботев” до бул.”Добричка епопея” 

Вежен втора пресечка на ул.”Калиакра”, започва от “Ив.Шишман” до ул.”Стефан 

Караджа” 

Велико Търново от ул.”Кубрат” пресича ул.”Калиакра” до ул.”Разлог” 

Вида Димитрова на север от бул.”Добруджа” до ТПК”Свежест” 

Виолета пресечка на ул.”Агликина поляна” в кв.Изгрев 

Вит до Автогарата на юг 

Витоша между бул.”3-ти март”, “Панайот Хитов” и “Сан Стефано” 

Вихър до читалище “Й.Йовков” 

Владая в кв.Рилци 

Войвода Димитър Калъчлията От бул.”25-ти септември” до “Добруджански протеин”ЕООД и “Горивни и 

строителни материали” ЕООД до Кв.П.Сарийски 

Войнишка /бивша ул.”Иван Загубански”/  зад “Железничарска” на жп гара юг 

Волга източно от парка до ул.”Р.Вардар” 

Възход Пресечка на ул.”Дуранкулак” 

  
Г 

 

Гвардейска /бивша ул.”Млада гвардия”/зад Летния театър в близост до Езерото 



Ген. Георги Попов от Община Добричка (с) до бул.”Добруджа” (бивша ул.”Сухе Батор”) 

Ген. Гурко от бул.“25-ти ІХ” край у-ще “Васил Левски” до ул.”Ал.Стамболийски”  

Ген. К.Манзей от ул.”Бузлуджа” до бул.”25-ти ІХ” 

Ген. Киселов от ул.”Екзарх Йосиф І” пресича “25-ти ІХ” до бул.”Добруджа” 

Ген. Колев от Община Добричка до плувния басейн 

Ген. Скобелев зад у-ще “Отец Паисий” 

Ген. Столетов на запад от ХГ”Кирил и Методий”, ул.”Вида Димитрова” до ул.”Разлог” 

Ген. Цимерман зад Таксиметрова служба на Автогарата 

Ген.лейт. Т.Кантарджиев от бул.”25-ти септември” на запад до ул.”Калиакра” в Индустриалния 

квартал 

Ген.майор Стефан Попов от “Родопа” АД до ул.”Ангел Стоянов” в Индустриалния квартал 

Георги Бенковски пред жп гара юг до ул.”Хан Аспарух” 

Георги Измирлиев до Летния театър 

Георги Кирков от дискотека “Звезда” до у-ще “Хр.Ботев” 

Горица от ул.”Батовска” до Резиденцията 

Горски извор от ул.”Боряна” до ул.”Опълченска”, “Дим.Ковачев” в близост до у-ще 

“Панайот Волов” 

Горчиви чешми /бивша ул..“Петър Нейчев”/ от ул.”Хаджи Димитър” до ул.”Стара планина”- 

гаражите на Община град Добрич 

Господин Желязков /бивша ул.”Милеви скали”/ в кв.Рилци 

Гоце Делчев от Автогарата до Бензиностанцията за гр.Балчик 

Гривица от ул.”Гоце Делчев” пресича бул”Добруджа”, “Родопи” “Митко Палаузов” до 

“Хр.Ботев” 

  
Д СИК № 2  

Даме Груев от Пощата до ул.”Отец Паисий” 

Даскал Димитър Попов /бивша ул. “Добрич”/ на изток от болницата 

Девня в кв.Изгрев 



Детелина в кв.”Изгрев” на север  от ул.”Калина” 

Диляна от ул.”Стара планина” до ул.”Хаджи Димитър” 

Димитър Петков бивша ул. “Георги Сотиров” до Стоматологията 

Добри Немиров в кв. Рилци -/бивша ул.”Балван”/ 

Добро поле 

 

 

 
Добротица ЖК  

от ул.”Опълченска” до ул.”Баба Парашкева” 

 

 

 

 

Дойран между бивш Универсален магазин и паркинга 

Дора   пресечка на ул.”Иван Вазов” 

Д-р Ив. Пенаков зад Стоматологията /бивша ул.”Георги Кроснев”/ 

Д-р К.Стоилов от поликлиниката на север в ЕК ”Стария Добрич” 

Драва 

 

 

Дружба ЖК 

от ул.”Хан Тервел” до ул.“Армейска” 

Дунав от ул.”р.Волга” пресича ул.”р.Вардар” до бул.”Русия” 

Дуранкулак от ул.”Тополите” до “Ген.Георги Попов” 

  
Е 

 

Еделвайс близо до Болницата от ул.”Панайот Хитов” до ул.”Абрид” 

Екзарх Антим І в продължение на ул.”Страцин” до бул.”Добруджа” 

 Екзарх Йосиф I  /бивша ул.”Народна дума”/ от р-нт ”Добруджа”, ул.”Независимост” до 

ул.”Черноризец Храбър”  

Елисейна от ул.”р.Батовска” до ул.”р.Вардар” 



Емона от ул.”Бойчо Огнянов”,пресича “Боряна”, “Опълч.Дим.Ковачев”, 

“В.Маринов”, “Теменуга”, “Рибарица” по “Агл.поляна” 

Ерма от ул.”Александър Стамболийски” до ул.”П.Р.Славейков” 

  
Ж 

 

Железничарска западно от жп гара юг 

  

ЖП блокове жп гара юг 

  
З 

 

Загоре от ул.”Хаджи Димитър” на север 

Захари Стоянов от Младежки дом до Болницата 

Здравец от жп гара юг на запад 

Златен клас между “Боряна” и “Опълч. Димитър Ковачев” в “Йовково” 

Зорница ЖК “Иглика” блок 3 

  
И 

 

Ивайло от бул.”Русия” на изток до ЖК “Дружба” 

Иван Вазов упоредна на ул.”Независимост” от бул”Добричка епопея” до ул.”Любен 

Каравелов” 

Иван Георгиев от ул.”Батовска” до ул.“Р.Вардар” 

Иван Кършовски от Болницата на юг край “Подстанция Г” и Лозята 

Иван Рилски до у-ще “Н.Й.Вапцаров” 

Иван Хаджи Вълков 

 

 

 

ИГЛИКА ЖК  

успоредна на бул.”25-ти септември” от ул.”Кольо Фичето” до паметник 

“Йордан Йовков” 



Изгрев от ул.”Александър Стамболийски” на изток 

Иларион Макриополски от площад “Тракийски” пресича “Кл.Охридски”, “Иван Рилски” “Александър 

Кръстев”, “Кубадин” 

Илинден от ул.”Батак” на север до ул.”Бачо Киро”-таксиметрова служба 

Ильо войвода от ул.”Славянска” на юг пресича “Райна Княгиня” до “Ален мак” 

Индже войвода в кв.Рилци 

Искър в кв.Рилци 

   

Й 

 

Йордан  Йовков от ул.”Независимост” на север под Община Добричка (с) втората улица 

пресича ул.”Васил Левски” до улица “Цар Самуил” 

  
К 

 

Калиакра от бул.”Добруджа” до ул.”Дочо Михайлов” в близост до ЗАВН 

Калина   в квартал “Изгрев” 

Каменица от ул.”Бойчо Огнянов” пресича ул.”Боряна”, “Димитър Ковачев”, “ул.”Цар 

Освободител”, ул.”Теменуга”, до ул.”Агликина Поляна” 

Капитан Андреев 
от ул.”Славянска” до бул.”Трети март” в близост СИК № 3  

Капитан Димитър Списаревски /бивша ул.”Димитър Ганев”/ от бившия партиен дом на север 

Капитан Петко Войвода в кв.Рилци 

Капитан Райчо Войвода в кв.Рилци 

Карвуна от ХГ “Кирил и Методий” до ул.”Вида Димитрова” 

Кардамски път изход Добрич - Кардам 

Катюша успоредна на ул.”Армейска” до ул.”Свещ.Павел Атанасов” близо до цех 

Мозаечни плочи 

Кв. П. Сарийски в Индустриалния квартал 

Кирил и Методий от Младежки дом, пресича ул.”Любен Каравелов”, “Сан Стефано”, “Панайот 

Хитов” край ХЕИ до бул.”Добричка епопея” 



Климент Охридски от ул.”Кубрат” край у-ще “Н.Й.Вапцаров” до бул.”Русия” 

Клисура от гара Юг пресича се от бул”Добричка епопея” до ул.”Неофит Бозвели” на 

югоизток 

Клокотница от ул.”Вида Димитрова” на запад 

Княз Александър Батенберг бивша ул.”Ернст Телман” в кв.Рилци 

Княз Дондуков от кооперативния пазар на изток до Автогара 

Ковачевци Между ул.”Опълченска” и ул.”Баба Парашкева” 

Кокиче в близост до ученическо общежитие пресечка на ул.”Арда” 

Кольо Фичето на изток от бул.”25-ти ІХ” до църквата “Свети Георги” 

Ком от ул.”Суха река” на юг пресича ул.”Ропотамо” и “Осми март” до 

ул.”Балкан” 

Копривщица от ХГ “Кирил и Методий” до северния парк 

Кочо Честименски от ул.”Вида Димитрова” до ул.”Поп Богомил” 

Крайовски договор /бивша ул.”Добруджа”/ от ул.”Разлог” до АЗ”Старт” 

Кубадин от бул.”25-ти ІХ” пресича ул.”Ил.Макриополски”, от ул.”Отец Паисий”, 

“Люле Бургас” до бул”Русия” 

Кубрат от ул.”Горчиви чешми” в  близост до ХГ “Кирил и Методий” 

Купен в жк “Балик” на запад успоредна на ул.”Агликина поляна” 

  
Л 

 

Лилия последната в квартал “Иглика” 

Липите от ул.”Бачо Киро” до ул.”Митко Палаузов” 

Лозарска от ул.”Суха река” на юг граничи с “Дружба” последна улица 

Лом  в квартал “Изгрев” последната от ул.”Роза” до края 

Любен Каравелов от ул.”Васил Левски” край кино “Добрич” пресича ул.“Кирил и Методий” 

през площад “Тракия”, бул.”3-ти март” до езерото 

Любен Станчев (бивш главен път в жк”Добритица”) от бул.”25-ти септември” на изток до 

ул.”Батовска” 



Любимец в близост до жп гара Юг от ул.”Армейска” до ул.”Четник Никола Алексиев” 

Любомир Бобевски бивша ул. “Борис Стефанов” до ул.”Лозарска” кв.”Дружба-3” 

Люле Бургас в близост до у-ще “Н.Й.Вапцаров” от ул.”Иван Рилски” пресича 

ул.”Кубадин” и ул.“Страцин” 

Люлин на юг от бул.”3-ти март” в близост до езерото 

  
М 

 

Майор Векилски от бул.”3-ти март” на север до ул.”Славянска” 

Максим Горки от ул.”България” край театъра, Младежки дом до бул.”3-ти март” и Летния 

театър 

Малина в кв.Изгрев 

Малка Кайнарджа на север от СПТУ по машиностроене от ул.”Черноризец Храбър” до 

ул.”Велико Търново” 

Маргарита кв.”Йордан Йовков” между ул.”Ясна поляна” и ул.”Орфей” до жк.”Балик” 

Марин Дринов центъра ресторант “Добруджа” ,  бул.”25-ти ІХ”  

Марица между бул.”3-ти март” и ул.”Захари Стоянов” 

Маяк в кв.Рилци 

Места край у-ще “Васил Левски” от ул.”Ген.Гурко” до ул.”Струма” 

   

Местности 

 

местност „Гаази Баба” 

местност„Алмалий” 

местност „Богдан” 

между І, ІІ и ІІІ път на Лозята 

 местност„Минково” източно от околовръстен път при ЖК. Балик 

 местност (Лесопарк) Кобаклъка” 

(Дъбовете) 

на около 2,5 км. от околовръстно шосе за град Шумен 

Методи Кусевич до СПТУ по машиностроене  от ул.”Георги Кирков” до ул.”Проф.Петър 

Нейчев” 

Митко Палаузов от бул.”Русия” до ул.”Ген.Георги Попов” 



Михаил Андреев между ул.”Батовска” и ул.”Вардар” в близост до паметника Хан Аспарух 

Младост /бивша ул.”Комсомолска”/ източно от ул.”Любен Каравелов” до езерото 

Момин проход в кв.Рилци 

Момина сълза в кв.Рилци 

Момчил войвода в кв.Рилци 

Морава от бул.”Добруджа” до ул.”Горчиви Чешми”  

  
Н 

 

Надежда от ул.”Ген.Георги Попов” на запад пресича ул. “Баба Парашкева” до 

ул.”Опълченска” и у-ще “Йордан Йовков” 

Незабравка от ул.”Гоце Делчев” на юг от ул.”Първомайска” 

Независимост /бивша ул.Георги Димитров/ от хотел “Добруджа”, до бул.”Добричка 

епопея” 

Неофит Бозвели от бул.”Добруджа” на юг до ул.”Васил Петлешков”,  

Никола Петков от бул.”Добруджа” на юг до ул.”Батовска” (бивш главен път ”Дружба 3”) 

Никола Тахтунов /бивша ул.”Осикова поляна” в кв. Рилци 

  
О 

 

Оборище от гимназия “Кирил и Методий” пресича ул.”Баба Тонка”, “Иван Шишман”, 

“Калиакра” до ул.”Разлог” 

Общежитие 1001 ученика бул.”Русия” 

Огоста до пазара 

Одрин пресича ул.”Отец Паисий” до ул.”Люле Бургас” 

Околовръстен път Балик  

Околовръстен път Добротица  

Околовръстен път Дружба  

Опълченец Димитър Ковачев от Детска градина до квартал “Строител” до КАТ 

Опълченец Кузман Христов от ул.”Хан Аспарух” до ул.”Иван Асен” и Окръжен щаб на Гражданска 



отбрана 

Опълченец Петър Алексиев от Медицински институт пресича ул.”Калиакра” до ул.”Стефан Караджа” 

Опълченска започва от ул.”Христо Ботев” успоредна на бул.”Русия” до ул.”Ген.Георги 

Попов” 

Орфей от  дърводелски цех на фирма “Бряст” до жк”Балик” 

Осми март на изток от ул.”Батовска”, пресича ул.”Ком” и ул.“Росица”, жк”Дружба” 

Осъм Успоредна на бул.”Русия” между ул.”Тунджа” и жк”Изгрев” на юг от 

Автогарата 

Отец Паисий от фирма ”Добрич”(бивш Обувен з-д) до ул.”Ген.Гурко” 

Охрид бивша ул.”Йордан Русев” от Стоматология до ДСК 

  
П 

 

П.Р.Славейков на север от ул.”Арда” до ул.”Княз Дондуков” близо до Автогарата 

Панайот Волов на изток от бул.”Добричка епопея” пресича ул.“Хан Омуртаг”, ул.“Неофит 

Бозвели” до ул.”Цар Крум” 

Панайот Станчев успоредна на “Хан Тервел” на запад от гара Юг 

Панайот Хитов от Държавен архив, Митницата, у-ще “Ст.Караджа”, ХЕИ, Болницата, 

бул.”3-ти март” до Подстанция І 

Пере Тошев до бившите хали между ул.”Гоце Делчев” и ул.“Княз Дондуков” 

Перущица между ул.”Илинден4 и ул.”Батак” 

Петко Д.Петков пред Община Добричка и Младежки дом 

Петрохан в кв. Рилци 

Петър Берон в кв. Рилци 

Плиска от ул.”Христо Ботев” до ул.”Асен Златаров” 

площад “Вица Попова” кръстовището на бул.”Добруджа” и ул.”Калиакра” до ТПК “Прогрес” 

площад “Демокрация” между ДТ”Й.Йовков”, ОБ ”Дора Габе”, бивш магазин “Рила” и градски 

фонтан 

площад “Македония” до бившите хали и кооперативния пазар 



площад “Петко и Пенчо Славейкови” до СОУ “П.Р.Славейков”  

площад “Свобода”  бул.”25-ти ІХ”, ул.”Независимост”, “България”, Пощата, Дом на 

селскостопанските специалисти 

площад “Стария орех” пред Младежки дом граничещ с ул.”Славянска” и ул.”Кирил и Методий” 

площад „Тракийски” бивш площад „Строител” 

площад “Цар Борис ІІІ” Между Концертна зала “Добрич”, ул.”Независимост”, ул.”България”, 

Община Добричка и ул.”Л.Каравелов” 

Победа в кв. Рилци 

Полк.Дрангов до Пощата 

Полковник Калотинов от ул.”Отец Паисий” до ул.”П.Р.Славейков” близо до бившите хали и 

кооперативния пазар 

Поп Богомил Посока “Жакард”, “Бряст” и ДАП до ул.”Калиакра” 

Преслав от ул.”Христо Ботев на север до ул.”Чайка” 

Пробуда от ул.”Хан Тервел” на юг до ул.”Армейска” 

Простор пресечка на бул.”25-ти ІХ” от Автокомбината до Дома на покойника 

Първомайска от бул.”Русия” на изток до ул.”Гоце Делчев” 

Радецки  на юг от бул.”3-ти март” до езерото 

 

 

СИК № 4  
 

Разлог 

край жп линия гара Юг 

Райко Даскалов между ул.”Кирил и Методий” и “България” близо до ДТ”Й.Йовков” 

Райко Цончев /бивша Димитър Дончев/ от ул.”България” пресича ул.“Кирил и Методий” и 

ул.“Славянска” до бул.”3-ти март” 

Райна Княгиня от бул.”25-ти ІХ”, ул.”Отец Паисий” до у-ще “Отец Паисий” 

Ралица в жк.”Иглика” зад блок №3 

река Чая /бивша Ганчо Петров/ от ул.”Суха река” до ул.”Осми март” 



Родопи от бул.”Русия” до ул.”Ген.Георги Попов” и у-ще”Д.Талев” 

Роза кв.Изгрев от ул.”Цар Освободител” до ул.”Агликина поляна” 

Ропотамо от ул.”Батовска” успоредна на ул.“Суха река” до ул.”Вардар” 

Росица от ул.”Осми март” до ЖК”Дружба” бл.41 

Руен  от ул.”Ген.колев” на изток до ул.”Райко Даскалов” 

Ружа кв.Изгрев от ул.”Цар Освободител” през ул.“Агликина поляна” до 

ул.”Купен” 

Русалка на изток от ул.”Орфей” до ул.”Ясна поляна” в жк”Балик”  

   

С 

 

Сава Огнянов /бивша ул.”Нов живот”/ посока АЗ“Старт” между ул.”Силистра” и 

бул.”Добруджа” 

Самарско знаме от ул.”Христо Ботев” до ул.”Орфей” 

Сан Стефано от паметник Стефан Караджа на юг до бул.”3-ти март” 

Свщ. П. Атанасов /бивша Донка Христова/ от ул.”Крайовски договор” до АЗ”Старт” 

Силистра край жп линия гара Юг на север до жилищните блокове до кв.Рилци 

Сима войвода в кв.”Рилци” 

Синчец  между ул.”Суха река” и ул.“Осми март” пресича ул.”Ропотамо” 

Сирма войвода в кв.”Рилци” 

Славянска от Младежки дом пресича бул.”25-ти ІХ”  до ул.”От.Паисий” 

Софроний Врачански от ул.”Климент Охридски” на север до ул.”Кубадин” 

Спартак близо до Автогарата успоредна на бул.”Русия”, общежитие 1001 ученика 

Средна гора от ул.”Батовска” на изток до ул.”Вардар” 

Стара планина от ул.”Методи Кусевич” до ул.р.”Морава” близо до СПТУ по машиностроене 

Стефан Караджа от ул.”Оборище” пресича ул. ”Столетов” 

Стефан Стамболов (бивш главен път жк”Дружба”1;2 и 4) от кръстовището на  ул.Д.Ковачев с 

бул.Добруджа на юг до ул.”Никола Петков” 

Стилиян Чилингиров бивша ул.”Александър Стамболийски” в кв.”Рилци” 



Стоил войвода от бул.”25-ти ІХ”на запад до ул.”Кубрат” 

Стоян Михайловски от Младежки дом до ул.”Любен Каравелов” 

Странджа от ул.”Отец Паисий” пресича ул.”Люле Бургас” до бул.”Русия” 

Страхил Войвода в близост до Медицински колеж от ул.”Индже войвода” до ул.”Поп Богомил” 

Страцин 

 

 

 

 

СТРОИТЕЛ ЖК  

на север от ул.”Независимост” до ул.”Георги Кирков” 

Струма на север от ул.”Волга” до ул.”Ал.Стамболийски” 

Суха река от бул.”25-ти ІХ” на изток до ул.”Лозарска” 

   

Т 

 

Твърдица в кв.”Рилци” 

Теменуга жк.“Балик” от ул.”Каменица” до ул.”Ружа” 

Тимок от ул.”Георги Кирков” до ул.”Стара планина”на изток от СПТУ по 

машиностроене 

Тодор Каблешков от бул.”3-ти март” на юг до Езерото 

Тополите пресечка на ул.”Гоце Делчев” от ул.”Ген.Георги Попов” до “Първомайска” 

Тракия кв.”Изгрев” 

Трапезица кв.”Йовково” между ул.“Емона” и ул.”Каменица” пресечка. 

Трепетлика успоредна на ул.”Ген.Георги Попов” на изток от кв.Иглика 

Триадица от бул.”Русия” на запад от ул.”Христо Ботев”, първата пресечка на 

ул.“Хайдут Пейо” 

Тунджа от ул.”Ал.Стамболийски” през бул.”Русия” до ул.”Гоце Делчев” 

   

У 

 



Устрем между ул.”Осми март” и ул.”Суха река” 

Ф  

Филип Тотю близо до ул.”Любен Каравелов” 

Х  

Хаджи Димитър от у-ще “Кирил и Методий”, ул.”Кл.Охридски” до жп линия Юг 

Хайдут Пейо от ул.”Отец Паисий” на изток до бул.”Русия” 

Хан Аспарух от ул.”Независимост” до бул.”Добричка епопея” 

Хан Кардам от ул.”Независимост” до ул.”В.Левски” близо до кино “Добрич” 

Хан Крум от ул.”Васил Левски” пресича ул.”Цар Симеон”, ул.“В. Петлешков” до 

бул.”Добруджа” 

Хан Омуртаг от ул.”Цар Симеон” на север до бул.”Добричка епопея” 

Хан Тервел от бул.”Добруджа” до жк.”Строител” 

Хемус в кв.”Рилци” 

Хризантема кв.”Изгрев” от ул.”Детелина” до ул.”Агликина поляна” 

Христо Ботев от ул.”Отец Паисий” до жк.”Балик” 

Христо Смирненски от ул.”Независимост” до ул.”Георги Кирков” 

   

Ц 

 

Цанко Церковски от Поликлиниката до бул.”Добруджа” 

Цар Иван Асен от ул.”Васил Левски” до ул.”Цар Симеон” 

Цар Иван Шишман до бивша баня №2 от у-ще”Христо Ботев” през бул.”Добруджа” през 

ул.”Велико Търново”, ул.“Оборище” до ул.”Столетов” 

Цар Калоян от бул.”Добричка епопея” до ул.”Черноризец Храбър” 

Цар Освободител бивша ул.”Велико Маринов”на изток до у-ще “Панайот Волов” 

Цар Петър от ул.”Васил Левски” край у-ще “Христо Ботев”, пресича ул.”Цар Симеон”, 

ул.“Цар Самуил”, ул.“Георги Кирков”, бул.”Добруджа” до ул.”Хан Тервел” 

Цар Самуил до у-ще “Христо Ботев” от ул.”Васил Петлешков”, пресича ул.”Цар Петър”до 

ул.”Георги Кирков” 



Цар Симеон от ул.”Хан Аспарух”, пресечка на ул.“Цар Иван Асен”, ул.“Хан Крум”, 

ул.“Цар Петър” до ул.”Й.Йовков” 

   

Ч 

  

Чавдар войвода в кв.Рилци 

Чайка от бул.”Русия” до ул.”Иглика” и жк.”Христо Ботев” 

Черно море от бул.”Русия” до жк.”Христо Ботев” 

Черноризец Храбър от ул.”Цар Петър” до бул.”Добруджа” 

Четник Никола Алексиев /бивша ул.”Септемврийци”/ на север от жп линия гара Юг от 

ул.”Железничарска” до ул.”Крайовски договор” 

   

Ш 

  

Шести септември От ул.”Поп Богомил” до жп линия (бивша ул. „Фридрих Енгелс”) 

Шипка до у-ще “Стефан Караджа” от ул.”Кирил и Методий” до ул.”Иван Вазов” 

 

Я 

  

Ябълкова градина в кв.Рилци 

Явор пресечка на ул.”Цар Симеон” до ул.”Васил Петлешков” 

Янтра от ул.”Волга” на север към ЖК”Югоизток” 

Ясна поляна в кв”Й. Йовков” от ул.”Самарско знаме” до края 

 
 


