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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. Същност и предназначение на общинския план 

1.1.1. Обхват на общинския план за развитие 
Предназначението на Общинския план за развитие от нормативна и практическа гледна точка е 

документално осигуряване управлението на развитието на община град Добрич през следващите 

седем години. Териториалният обхват на ОПР включва землищата в границите на община Добрич, 

което в конкретния случай се ограничава до град Добрич. Времето за изпълнението на плана съвпада 

с новия програмен период на ЕС, който започва през 2014 и завършва през 2020 година. Спецификата 

на този план е, че той е разработен след завършването на друг важен за общината планов документ за 

същия период – Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Последователността на 

проучванията, направените анализи и изводи бяха шанс и предизвикателство в процеса на работата 

по плана, които в краен резултат доведоха до задълбочено аргументирана стратегическа част на плана 

и конкретна програма за действие. 

1.1.2. Цел и задачи на общинския план 
Общинският план за развитие ще бъде основният инструмент за управление на община град Добрич 

през следващите седем години. По същество планът се разработва и прилага в общия контекст на 

актуалната законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, като 

има за цел да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, 

икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към 

устойчивото развитие на общината. Тези решения очертават общата рамка и последователност от 

конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. Общинският план на 

Община град Добрич е оперативен документ, обединяващ целите на общността и начините за тяхното 

постигане, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на област Добрич и 

действащите устройствени планове. 

 

1.2. Предпоставки за разработването на общинския план 

1.2.1. Законодателна рамка 
Общинският план за развитие на Община град Добрич е документ за стратегическо планиране и 

програмиране на регионалното развитие в България, регламентиран със Закона за регионалното 

развитие (ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). Съгласно Чл. 13. (1) от ЗРР, Общинският 

план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в 

съответствие с Областната стратегия за развитие. Съдържанието на плана е съобразено с изискванията 

на Чл. 13. (2) на ЗРР и тези на „Методическите указания на МРРБ за разработване на Национална 

стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за 

развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински 

планове за развитие (2014-2020“). Обхватът на разработката включва цялата територия на общината. 

По същество Общинският план и програмата към него са инструмент за управление на общината през 

Втория планов период от членството на България в ЕС (2014 – 2020). ОПР осъществява връзката и 

единството между документите на областно и градско ниво, въведени от Закона за регионалното 
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развитие и Закона за устройство на територията. Той спомага за съгласуваността  в прилагането на 

отделните стратегии, концепции и планове за стратегическото и устройственото планиране на 

националното пространство. Специфична особеност на ОПР на град Добрич е отчитането на 

постановките и предвижданията на разработената и действаща Регионална устройствена схема, която 

обогатява функционалната обвързаност между ОСР и ОПР и допринася за постигане на съответствие 

между стратегическите компоненти на двата документа. В съответствие с чл.13 от ЗРР, планът се 

приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, който организира и контролира 

дейностите по изработването и реализацията на ОПР. Осигуряването на публичност и участието на 

заинтересованите страни в процесите на създаване и прилагане на плана, е условие за подготовката 

на един пълноценен и законосъобразен управленски документ. Съгласно разпоредбите на ППЗРР, 

кметът и общинският съвет съвместно обезпечават прозрачността и откритостта на дейностите по ОПР. 

1.2.2. Стратегическа рамка 
Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на съгласуваност на ОПР с 

основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. Тези документи са: 

Стратегията Европа 2020 

„Стратегията Европа 2020“ е най-общата рамка за развитието на Европейския съюз до края на 
текущото десетилетие. Същностната задача пред страните членки на ЕС е преодоляване на 
съществуващите проблеми, породени от сериозната криза и провокиране нов икономически растеж, 
който трябва да бъде по-интелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ. Стратегията ясно подчертава 
значението на иновациите, осъзнаването на екологичните проблеми и преодоляването на социалните 
неравенства, като фактори за постигането на балансирано европейско развитие. Целите на „Европа 
2020“ са измерими и обвързани с прецизни индикативни стойности. Те трябва да бъдат постигнати до 
2020 и покриват темите за иновациите, дигиталната икономика, заетостта, младежките политики, 
производителността, бедността и ресурсната обезпеченост. Стратегията е насочена към пет 

амбициозни цели в областите заетост, иновации, образование, намаляване на бедността и 

климат/енергия, които са. В духа на европейската стратегия, българското правителство предвижда 
увеличение на заетостта на населението между 20 и 64 години от 63% през 2012 г. /според данни на 
Евростат/ до 76%. Екологичните цели на националното ни развитие са намаляване на емисиите на 
парникови газове с 20% спрямо 1990, 16% относителен дял на енергията от възобновяеми източници 
от крайното брутно енергийно потребление, подобряване на енергийната ефективност с 25% и 
намаляване на енергийната интензивност на БВП с 50% до 2020. В социалната сфера, 
преждевременно напусналите училище трябва да бъдат снижени до 11%, докато дела на лицата с 
висше образование на възраст между 30 и 34 години следва да стане 36%. 

 

Национална програма за развитие „България 2020" 

Националната програма за развитие „България 2020" е програмен документ, поставящ рамката и 

насоките за подготовка на останалите стратегически документи в България. „България 2020" изразява 

адаптирането на приоритетите на стратегията „Европа 2020" в границите на страната. НПР БГ2020 е 

насочена към осигуряването на балансирано социално-икономическо развитие в България при 

ускоряване на икономическия растеж и повишаване на жизнения стандарт в дългосрочен аспект. На 

основата на проведените социално-икономически анализи и финансови прогнози, НПР БГ2020 

мотивира своите визия, три стратегически цели и осем приоритета. Предложенията поставят акцент 

върху развитието на образованието и здравеопазването, достигането до по-високи равнища на 
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заетостта, инфраструктурни подобрения, приложение на иновативни подходи в икономиката, 

възстановяване на аграрния сектор. 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2012 - 

2022 

Националната стратегия за регионално развитие продължава общата Кохезионна политика на ЕС на 

национално ниво. Тя цели намаляване на неравенствата между отделните региони, области и общини 

в страната за периода 2012 – 2022 г., като очертава подходи и средства за координация между 

управлението на различните сектори и условия за реализация на НПР БГ2020. Целите и приоритетите 

на НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес, формирането на устойчиви туристически 

дейности и подобряването на социалната и техническата инфраструктура при съхраняване на 

природното и културно наследство. 

Национална концепция за пространствено развитие 

Устройството и управлението на националната територия до 2025 г., се регламентира от Националната 

концепция за пространствено развитие. Концепцията съдържа средносрочни и дългосрочни насоки за 

устройственото планиране и опазването на териториалните ресурси. НКПР осигурява и подходяща 

основа за териториална насоченост и израз на секторните политики и стратегии. Концепция изтъква 

важността на успешната териториална интеграция на България в европейското пространство чрез 

развитието на транспортни, екологични и културни оси и свързването им с международните 

коридори. Акцентира се върху поддържането на умерено полицентрична мрежа от градове, 

предпоставка за по-балансирано териториално развитие и съживяване на селските и периферните 

райони. 

Регионален план за развитие на Североизточен район 

Определящ фактор за развитието на Североизточния район в прогнозния период е посочено 

развитието на конкурентоспособна икономика, опираща се на спецификата на района и местния 

потенциал и на технологично обновяване и иновации. Такава икономика ще бъде в състояние да 

осигури растеж, заетост и условия за подобрено качество на живота. Тя ще бъде ориентирана с оглед 

на териториалните особености към постигане на териториален баланс и смекчаване на 

вътрешнорегионалните различия и неравенства. Като друг фактор за интегрираното развитие на 

района е посочено подобряване качество на човешкия капитал чрез подобряване на образованието, 

здравеопазването и социалните услуги и чрез повишаване на общото културното ниво, водещо до 

формиране на активно, предприемчиво и добре образовано гражданско общество, имащо ясна визия 

и осъзнаващо своята мисия за развитието на района. В стратегическата част на плана е разгледана 

визията за бъдещо развитие на района; определени са стратегическите цели, приоритети и 

специфични дейности, изброени са примерни допустими дейности за изпълнение на специфичните 

цели. В рамките на плана е представено индикативното разпределение на ресурсите по стратегически 

цели и приоритети. Планът очертава непосредствената рамка за разработването на областните 

стратегии и неговите постановки са от особено важно значение за разработването на ОПР на Добрич, 

който е един от регионалните центрове на СИР. 

Областна стратегия за развитие на област Добрич 

Общинският план за развитие е в пряка йерархична зависимост от Областната стратегия за развитие. 

ОСР на област Добрич за периода 2014-2020 се основава на приемствеността в стратегическото 
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планиране и запазва основните послания на действащата ОСР. Формулирани са и необходимите нови 

цели и приоритети в синхрон с националните действия по приложението на стратегията „Европа 

2020“. Неразделна част от ОСР е и индикативният разчет на необходимите финансови средства за 

реализиране на ОСР, изпълняващ ролята на финансова рамка за Общинския план за развитие на 

община град Добрич. 

 

1.3. Структура на общинския план за развитие 

Общинският план за развитие на община град Добрич е структуриран съгласно разпоредбите на чл. 13 

от ЗРР. Включени са всички необходими елементи, разкриващи състоянието на настоящата ситуация, 

предвидената стратегия за развитие до 2020 и начините за нейното осъществяване, чрез подходящи 

мерки и конкретни проекти. Методически, планът обединява четири основни части - анализ, оценка, 

стратегически предложения и набор от инструменти за реализация, наблюдение и актуализация.  

1.3.1. Анализ на съвременната ситуация в Община град Добрич 
Анализът на съвременната ситуация в общината описва отделните аспекти от общинското развитие и 

завършва с обобщени изводи, комбинация от съществуващи проблеми и налични потенциали. 

Идентифицираните проблеми и потенциали са основа за извеждането на SWOT анализ, чиято цел е да 

открои най-важните моменти в историческото и съвременното развитие на общината. Съдържанието 

на SWOT насочва към необходимите мерки за подчертаване на силните и преодоляване на слабите 

страни. 

Анализът поставя акцент върху географската, историческата и културната характеристика, проследени 

са закономерностите във функционално-пространственото развитие, социалното, икономическото и 

екологичното състояние на общината.  

1.3.2. Стратегически цели, приоритети  и мерки 
Стратегическата част на плана обхваща формулирането на визията за развитие до 2020, целите, 

приоритетните области и включените в тях мерки. За подбора на аргументирани, изпълними и 

съответстващи на местните ресурси и специфика предложения е приложен специфичен подход, 

включващ компонентите на SWOT, проучените обществени потребности и препоръки, както и 

насоките на стратегическите документи от по-високо ниво. Предложена е ясна структура, 

респектираща идеята за интегрирания подход в стратегическото планиране - изведените цели се 

разгръщат в единството на очертаните приоритетни области. По този начин се постига синергичен 

ефект между резултатите на отделните приоритетни области, като за осъществяването на дадена цел 

допринасят повече от един приоритет. Стратегическата част на ОПР доразвива и обогатява 

съответните компоненти на тази част от ИПГВР на гр. Добрич. 

1.3.3. Индикативна финансова таблица 
Индикативната финансова таблица представлява общата финансова рамка на развитието в община 

град Добрич през следващите седем години. Финансовата таблица изразява ориентировъчните 

ресурси за реализация на най-значимите общински проекти. Прогнозираният общ финансов ресурс е 

разпределен между отделните стратегически цели от ОПР. Планирано е средствата по всяка 
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стратегическа цел да бъдат осигурени чрез съчетаване на различни финансови източници. 

Адекватното планиране на финансовата таблица е предпоставка за успешно и ефикасно управление 

на финансовите ресурси на общината. За тази цел бъдещите финансови средства са реалистично 

предвидени на основата на финансовия разчет на ОСР на Община град Добрич за 2014-2020 и 

потенциала на общината да привлича и управлява средства от Оперативните програми н Европейския 

съюз. Приложени са методи за оценка и прогнозиране на предполагаемите средства за реализация на 

проектите, част от различните приоритетни области. Индикативната финансова таблица е проектирана 

спрямо модела на Приложение №4 от „Методическите указания за разработване на …..... общински 

планове за развитие за периода 2014 – 2020 година" на МРРБ. 

1.3.4. Индикатори за наблюдение и оценка на плана 
Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и съдържанието на 

стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. Системата от индикатори обединява 

два основни компонента - индикатори за въздействие, проследяващи степента на изпълнение на 

целите, както и индикатори за резултат, измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките 

на приоритетните области. Двата вида индикатори са въведени следствие на предписанията от 

„Методическите указания за разработване на  общински планове за развитие за периода 2014 – 2020 

година" на МРРБ. Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана 

информационна основа на национално и областно ниво. Посочени са начални, междинни и целеви 

стойности. Индикаторите за наблюдение и оценка са средство за изготвяне на годишните доклади за 

изпълнението на ОПР, междинната и последващата оценка на плана. 

1.3.5. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на 
плана 

Разработена е система за наблюдение, оценка и актуализация на плана, обвързваща функциите на 

участващите звена. Предложен е график за действие. Описани са отговорностите и компетенциите на 

отделните звена, посочена е логическата и времева обвързаност между отделните функции. Посочен 

е начинът интегрирането на индикаторите в отделните стъпки на наблюдението и оценката. 

Отбелязан е подходящият момент за изготвяне на междинна и последваща оценка, както и на 

актуализация на ОПР. 

1.3.6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на 
партньорство и осигуряване на информация и публичност 

Разработени са механизми за осигуряване и обмен на информация между отделните заинтересовани 

страни. Идентифицирани са възможностите за публичното представяне и разпространяване на 

резултатите от всички етапи по разработването и реализацията на ОПР. Особено внимание е отделено 

на ползотворното взаимодействие и поддържане на активна комуникация между всички участващи в 

процеса – общинските служители, културните институции, неправителствения сектор, 

представителите на бизнеса и др. Положителните контакти и комуникация, формирани по време на 

разработването на ОПР, следва да бъдат съхранени и продължени по време на реализацията на плана 

през следващите седем години. 
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1.3.7. Програма за реализация 
Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ОПР и представлява конкретна 

матрица за осъществяване на неговите стратегическите предложения. Програмата илюстрира прехода 

между приоритетните области, съответстващите им мерки и проектите от съдържанието на ОПР. 

Централно място заема списъкът с проекти, където са изброени, описани и обосновани отделните 

проекти и връзките между тях. Извършена е оценка на ориентировъчната им финансова стойност, 

избрана е управленска структура и са посочени заинтересованите партньори в реализацията на всеки 

проект. Програмата съдържа проектите произтичащи, от разработката на ИПГВР на община град 

Добрич. Включена е възможността за актуализация на Програмата за реализация, като част от цялата 

система за наблюдение, оценка и актуализация на плана. 

 

1.4. Методи и принципи 

Приложеният методически подход и следваните принципи при разработването на плана са в пълно 

съответствие с нормативните изисквания, целите и приоритетите на социално-икономическото и 

пространствено развитие на общината, като интегрална част от Североизточен район и област Добрич. 

Планът е съобразен със специфичните изисквания за прилагане на нормативните документи, 

регламентиращи дейностите на местното самоуправление, териториалното устройство и опазването 

на околната среда. В рамките на разработването на ОПР са проучени и са използвани съвременните 

практики за подготовка на стратегически документи, изготвянето на комплексни анализи, синтезни 

оценки и прогнозиране на развитието съобразно наличните обстоятелства. Внимателно са подбрани 

инструментите за реализация на плана, изградени на основата на добри европейски практики, но и на 

практическия опит и умения за управление на проекти в българските общини, включително 

структурите на местното самоуправление, неправителствения и частния сектор.  

В процеса на разработването на ОПР са съблюдавани следните принципи: 

 Структурираност. Общинският план е съвкупност на смислово, функционално и хронологично 

свързани елементи. Използван е утвърденият метод за последователно надграждане на 

първоначален анализ, синтезирани оценки, обоснована стратегия и оперативни инструменти 

за реализация. 

 Комплексност. Изследванията и изводите на ОПР касаят разнообразните социални, 

икономически, екологични, културни и управленски проявления на местното развитие. 

 Точност. Приложените анализи са основават преобладаващо на официална статистическа 

информация. Използвани са данните от Националното преброяване на населението през 2011 

г., както и текущата статистика на НСИ. Същият принцип е използван и при дефинирането на 

системата от индикатори, с оглед на нейната реална приложимост и резултатност. 

 Публичност. Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите страни е ръководен 

принцип във всички дейности от обхвата на ОПР. Съвместно са проследени характеристиките 

на общината, идентифицирани са проблемите и потенциалите, формулирани са 

стратегическите предложения и са положени основите за споделено реализиране на ОПР. 
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2. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

Характерът,  съдържанието и параметрите на ОПР до голяма степен се определят от  общите 

характеристики и специфичните особености на града, за който е предназначен самия Общински план. 

Това е основанието целевия и проблемен анализ на ОПР да стартира с кратко представяне на гр. 

Добрич: 

 

2.1. Обща характеристика на общината 

Град Добрич е вторият по големина икономически и областен център в Североизточна България. Той е 

административен център на Община град Добрич. Разположен е между Черно море и река Дунав, на 

40 км от границата с Румъния и на 45 км от летище Варна. Надморската височина в различните зони на 

града е от 1 90 до 220 м.  

Град Добрич е разположен е в Североизточната част на страната и по-конкретно в  източната част на 

Добруджанското плато. Географските му координати са около 43° северна ширина и 28° източна 

дължина. Средната му надморско височина е около 225 м., като най-високата точка е 320 м. (хълма 

Чорчолийките намиращ се в землището на града). Площта на територията  в селищните му  граници  е  

19,4 км2. 

Градът е център на Община с особен статут на територията( община-град), която се покрива от тази на 

землището му. Други населени места в общината не съществуват, изключение прави квартал Рилци, 

който административно е включен към град Добрич, но териториално е отделен от него.  

Община град Добрич е 14-та община по население и 222-ра по площ в Република България от 264 

общини. 

Градът е самостоятелна община и административен център на едноименната област. Територията на 

общината е с обща площ 109 018 дка, от които: 

Територия по вид Община град Добрич, в дка Дял (%) 

Земеделска  73 112 67,06 % 

Горска  6 656 6,11 % 

Населени места - урбанизирана 19 528 17,91 % 

Водни 370 0,34 % 

За добив на полезни изкопаеми 3 225 2,96 % 

За транспорт и инфраструктура 6 127 5,62 % 

Гъстотата на населението в община Добрич е 835 жители/km2. 

Релеф Принадлежността на гр. Добрич към равнинното Добруджанско плато предопределя и 

характера на релефа на града и на неговото землище. Той е равнинно-платовиден, като градът попада 

в равнинния пояс. 
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Геоложки строеж.  Геоложката структура на гр. Добрич  включва пластове, формирани  основно в 

горния миоцен: сарматски варовици, глини и мергели със значителна мощност - 50-80 м. Геоложкия 

строеж не възпрепятства строителството и други процеси със стопански характер, осъществявани  на 

територията на града. 

Климат. Град Добрич и неговото землище попадат в зоната на Черноморската климатична подобласт 

и  климатичната  му характеристика е с черти на континенталния климат. Данните от климатична 

станция Добрич показват, че средногодишната температура на въздуха е 11,90С, като ср. януарска 

температура е – 1,6 0С , ср. юлска – 21,20С. Средногодишното количество на валежите е малко - около 

450 мм.. Средният . брой на дните със снежна покривка е около 40, почти толкава са и дните с мъгла. 

Води. През гр. Добрич протича р. Добричка, приток на р. Суха  река. Тя е с малък водосбор и е с малка 

дължина. По характер е “река-суходолие” като повърхностен отток се формира основно при 

снеготопене и при обилни валежи. Водните количества са малки. 

Почвена и растителна покривка. Тези два елемента на природната характеристика имат значение за 

землището и не толкова съществено значение за урбанизираната територия. Почвите са черноземни, 

базирани върху льосова основа. Естествената растителност е с остатъчен характер, поради високия 

относителен дял на обработваемите земи от общата площ на землището на града. 

Една от важните характеристики на гр. Добрич е, че той е  най-големия,  най-населен град в Добруджа 

и втори по големина в Североизточна България. Населеността на града е фактор, който оказва 

определящо влияние за развитието на неговите селищни функции и за големината на зоната на 

неговото влияние.      

Брой на населението. Към 2013 г. населението на община град Добрич по постоянен адрес е 110 394 

души, а по настоящ адрес е 97 804 души (по данни от ГРОН към Община град Добрич). По този 

показател гр. Добрич е на второ място сред всичките средни градове в България. Той се доближава до 

големите градове (с население над 100 хил. д.). В сравнение с останалите 35 градове – центрове на 

агломерационни ареали по броя на населението си  Добрич се нарежда на  9 място – след София, 6-те 

големи градове и Сливен. За периода  2001 - 2011 г. броят на населението е намалял от 100 000 д.  на 

91 030 д. или със 8 8970 д.  

Естествено и механично движение. Към 2011 г. е със следните показатели за  движение на 

населението: раждаемост – 9,4‰; смъртност – 11,7‰; отрицателен естествен прираст – 2,3‰ . За 

последните 5 години се наблюдава  тенденция на влошаване на естественото движение на 

населението – раждаемостта намалява – от 10,9‰ на 9,4‰, а смъртността нараства – от 11,0‰ на 

11,7‰. Механичния прираст също е отрицателен и се формира от коефициента на заселване (8,1‰) и 

коефициента на изселване (13,1‰). Неблагоприятният естествен, допълнен с неблагоприятния 

механичен прираст са причината броят на населението да бележи спад. 

Възрастова структура. Към 2011 г. населението на  гр. Добрич е със следната възрастова структура 

– 14,0% от него е в под трудоспособна, 65,5% - в  трудоспособна и 20,4% в над трудоспособна възраст. 

По отношение на усреднените показатели за възрастовата структура на населението за градовете в 

България гр. Добрич не се различава съществено.   
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Образователна структура. Повече от половината от населението на гр. Добрич е с добро 

образование – висше (20,0%) и средно (46,1%). С нисък образователен ценз са около 10,4%, от които 

0,9% са идентифицирани като неграмотни. В сравнение със средните показатели за останалите по-

големи градове в България Добрич не се различава съществено по отношение на образователната 

характеристика на населението.  

Етническата структура на населението на гр. Добрич  е съпоставима със средната за градовете в 

България. Българската етническа група е 87,5% от цялото население на Добрич, като турци са се 

определили 8,1%. Ромската етническа група включва 3,0% от населението на гр. Добрич.  

Икономически активно население. От населението на 15 и повече години икономически активното 

население към 2011 г. (резултати от преброяването) е 45314 д. От тях заетите са 37404 д., а 

безработните лица – 7910 д. Финансовата и икономическата криза, проявяваща се от началото на 2009 

г. дава отражение и върху пазара на труда. Закриването на дейността в част от малките и средни 

предприятия в различни отрасли доведе до намаляване на броя на заетите и нарастване на 

равнището на безработица. Към 2013 г. община Добрич е с равнище на безработица – 9,18%.  Броят на 

регистрираните безработни лица е 4113 д.  От тях 634 д са продължително безработни (с регистрация 

повече от 1 година).  

Икономически потенциал. Община град Добрич, център на голям селскостопански регион, разполага 

с оформен промишлен комплекс – разнообразна отраслова и подотраслова структура, оформени 

индустриални райони. Икономиката на гр. Добрич е с многоотраслов характер. Нейният профил е 

съобразен с мястото на града като център на голям ареал, специализиран в развитие на интензивно 

селско стопанство. В икономиката на града е голям делът на промишлени отрасли свързани с 

преработката на селскостопански суровини – основно хранително-вкусова промишленост, 

селскостопанско машиностроене, други отрасли, обслужващи аграрния сектор и др. Паралелно с това 

в социално-икономическия сектор наред с отраслите на преработващата промишленост се открояват 

и такива с обслужващ характер. Секторната структура на икономиката се определя чрез данни за броя 

на наетите лица и броя на стопанските субекти. Във вторичния сектор на икономическия комплекс на 

гр. Добрич (преработваща промишленост и строителство) през 2012 г. са ангажирани 33,2% от наетите 

лица, а в третичния (услуги) – 52,7%. От третичния сектор с най-висок брой и относителен дял за 

наетите в отрасли „Образование” (8,4%), „Държавно управление…” (5,7%) и др. 

По данни за 2012 г. нетните приходи от продажби на територията на гр. Добрич са 1 675 148 хил. лв. 

Размерът на брутната продукция е 761 732 хил. лв., а приходите от дейност са в размер на 1 785 024 

хил. лв. 

Общият брой на регистрираните стопански субекти към 2012 г. е 5032. От тях 93,3% са в категорията 

„микро” – с брой на заетите до 10 д. В категорията на големите предприятия (с над 250 заети) са едва 

8, което е 0,2% от общия брой на стопанските субекти. 

Световната икономическа и финансова криза, която засегна страната след 2009 г. даде отражение и 

върху дейността на отделните стопански субекти. Едновременно със закриването на част от 

предприятията, са регистрирани нови производствени и обслужващи стопански субекти. 

Статистическите данни за този процес в последните 4 години са следните: броят на фалиралите 

предприятия в гр. Добрич бележи тенденция на нарастване (от 15 закрити в 2007 г. техният брой 
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достига 50 в 2010 г.). Аналогична е и тенденцията на новоразкритите предприятия, чийто брой 

намалява от 1122 в 2007 г. на 543 в 2010 г. Броят на новоразкритите предприятия е 10 пъти по-голям от 

този на закритите. Това е показател за наличието на добър бизнес климат макар и в условията на 

криза. 

По-големи производствени единици в отраслите на преработващата промишленост са „Металагро” 

АД (селскостопанско машиностроене), „Акумпласт” АД (пластмасови изделия), „Старт”ООД 

(акумулаторни батерии). Производството на облекла е свързано с дейността „Рада” АД, „ЕВА“ ООД и 

др. Производството на храни  е организирано в „Добруджански хляб” АД, „Макаронена фабрика” АД, 

„Савимекс” ООД, „Белла България -  Добрич” АД, „Тропик” ООД, „БМВ” ООД  и др. По-големите 

производствени предприятия са разположени в обособени промишлени зони на града. 

Туристическата функция на гр. Добрич до голяма степен е свързана с мястото му като тил на 

морските курорти в северната част на черноморското крайбрежие. Туристическата инфраструктура в 

града обхваща средствата за подслон и местата за настаняване, обекти на културата и културно-

историческото наследство, заведения за хранене, туроператорски агенции и др. Броят на средствата за 

подслон и местата за настаняване е 9, от които 8 хотела и 1 хижа с общ капацитет 561 легла. През 2013 

г. са реализирани 39198 нощувки, а броят на пренощувалите лица е 21776, от които чуждите туристи 

са само 3314 д.  Приходите от нощувки през 2013 г. са 1,687 млн. лв., от които 423 хил. лв. са от 

чуждестранни туристи. 

Транспортна система. Град Добрич е пресечна точка на следните второкласни пътища от 

Републиканската пътна мрежа: 

 път II-21 Силистра - Добрич - Оброчище - Албена;  

 път II-27 Добрич - Балчик –Каварна; 

 път II-29 Варна - Добрич - Генерал Тошево. 

Посочените второкласни пътища осъществяват връзки с пътищата  от по-висок и по-нисък клас –  на 

изток  с първокласен път Е-87 - Бургас - Варна - Балчик – Шабла В гр. Добрич има две ж.п. гари на 

второстепенната ж.п. линия - Разделна - Кардам (ж.п. гара Добрич - юг и ж.п. гара Добрич-север). 

Уличната мрежа на град Добрич е с обща дължина 165 км. Дължината на главната улична мрежа е 

около 60 км.  Пространствената конфигурация на уличната мрежа е радиално-кръгова, като в отделни 

части от територията на града тя е правоъгълно-решетъчна, а в някои части – свободно 

конфигурирана. С цел свободно преминаване на транзитния поток и на значителния товарен трафик 

около гр. Добрич е изграден околовръстен пръстен. Същия поема трафика към  съседните големи 

градове (Варна, Силистра, Шумен, Русе), както и към курортните центрове ( Балчик, Албена, Шабла и 

др.). 

Инженерни мрежи.  

В и К  мрежата на гр. Добрич  е със следните количествени параметри: 

 Общ дебит на добиваното водно количество от каптажните и сондажни кладенци, 

разположени в землището на гр. Добрич  - 630-640 л/сек.; 

 Дължина на уличната водопроводна мрежа – 218 км.; 
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 Дължина на канализационната мрежа -  210 км. 

Цялостното състояние на водоснабдителната и канализационната мрежа е незадоволително. В 

основната си част тя е физически остаряла, което е основната причина за високия дял на загубите на 

вода по водопреносната мрежа – около 80%. 

Енергийната инфраструктура на гр. Добрич е представена от следните точкови и линейни 

елементи на електроенергийната система:  

 3 броя подстанции с напрежение 20 кV; 

 1 подстанция  с напрежение 110/20 кV (предназначена само за големи промишлени 

консуматори на енергия); 

 4 броя възлови подстанции 20 кV  за комунално-битови потребители; 

 15 броя възлови (заводски) подстанции 20 кV; 

  Голям брой трансформаторни постове (над 300 бр.) 20/0.4 кV. 

От линейните елементи на електроенергийната система  със структуриращо значение е 

електропровода  високо напрежение 110 кV (който е въздушно-кабелен) между подстанция "Добрич" 

и подстанция "Нона". 

Топлофикационната мрежа е частично изградена и е от малки локални мощности, захранващи 

промишлени обекти и обществени сгради.  

Газификационната мрежа е в процес на поетапно разширяване. Изградена е Автоматична 

газорегулираща станция. Реализирани са и са пуснати в експлоатация 3 клона, обслужващи 

промишлени и комунални обекти. Газифицирани са голяма част от детските градини и училища.  

Образование. Развитието и утвърждаването на образователната система и свързаната с нея 

инфраструктура е с подчертан надселищен, междуобщински и регионален характер. Това развитие и 

капацитетните възможности на част от обектите на образователната инфраструктура са съобразени с 

изискването да се поемат част от образователните потребности от по-високите нива (средно 

профилирано и средното професионално образование) от съседните общини. За община Добрич - 

селска, това се отнася и за средното общо образование.  

Всички профилирани училища в област Добрич – 4 общински и 2 частни, са локализирани в гр. Добрич. 

В тези профилирани училища с надобщинско значение  са регламентирани условията и 

възможностите за прием на ученици от цялата област. 

При професионалното образование, от общо 11 професионални гимназии, 7 са в гр. Добрич. Някои от 

тях са с подчертан регионален характер. ПГ по ветеринарна медицина “Проф. д-р Иван Павлов” е 

единствена в Североизточния район. Финансово-стопанска гимназия “В. Левски” е единствена в 

област Добрич и т.н. 

Здравеопазване. Системата на здравеопазването в общината включва лечебни заведения с общински 

(градски) и с надобщински (областни) функции. На територията на гр. Добрич са разположени 1 

болнично лечебно заведение („МБАЛ Добрич” АД) и  „Център за  психично здраве д-р П. Станчев –

Добрич” ЕООД. И двете лечебни заведения са с надобщински функции и с капацитет за задоволяване 
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потребностите на населението на областта. Общият брой на болничните легла в двете лечебни 

болнични  заведения е 590, от които 495 са в „МБАЛ” АД и 95 – в „Център за  психично здраве д-р П. 

Станчев –Добрич” ЕООД.   

Лечебните заведения с общинско (градско) значение са Диагностично-консултативните центрове 

(„ДКЦ -І- Добрич” ООД и „ДКЦ – ІІ- Добрич” ЕООД), Медицинските центрове, самостоятелните 

лаборатории и др. Към тях следва да се отнесат и кабинетите на индивидуалните и групови лекарски 

практики (общопрактикуващи и специализирани).  

Секторът на общинското здравеопазване обхваща шест детски ясли и два филиала, в които се 

отглеждат около 512 деца, детска млечна кухня с капацитет 500 деца, 42 здравни кабинети, намиращи 

се в детски градини и училища  на територията на Община град Добрич. 

Култура. Културната инфраструктура на Община град Добрич включва: 

 2 държавни културни института: Драматичен театър «Йордан Йовков» и Държавен куклен 

театър «Дора Габе»; 

 2 общински културни института (държавна дейност) с регионално значение: Регионална 

библиотека «Дора Габе» и Регионален исторически музей; 

 1 общински културен институт (държавна дейност): Художествена галерия; 

 4 общински културни института (местна дейност): Български камерен оркестър, 

Професионален фолклорен ансамбъл «Добруджа», Духов оркестър, Детски хор «Маестро 

Захари Медникаров» и Хор «Добруджански звуци»; 

 1 Общински младежки център «Захари Стоянов» (местна дейност); 

 4 читалища: Народно читалище «Йордан Йовков – 1870 г.», Народно читалище «Романо дром 

– 2002 г.», Народно читалище «Пробуда – 1939 г.» и Народно читалище «Мевляна – 2012 г.» 

 множество творчески съюзи, частни културни сдружения и формации; 

 155 колективи за любителско творчество, клубове и школи. 

В града са представени почти всички форми на културата – визуални и сценични изкуства, книги, 

четене и библиотеки, културно наследство и култура и образование.Културният календар на Добрич 

предлага разнообразни събития, насочени към различни целеви групи. Градът извършва и активен 

културен обмен на регионално, национално и международно ниво. Важно значение в това отношение 

имат: Националната среща на млади балетни изпълнители „Анастас Петров”, Международният 

младежки музикален конкурс "Надежди, таланти, майстори", Международният младежки фестивал и 

конкурс "Фолклор без граници", Европейският младежки поп-рок конкурс "Сарандев", Седмицата на 

камерната музика с международно участие и др. 

Културно наследство и исторически паметници. Забележителностите на Добрич са свързани 

основно с културното наследство на града и областта – движимо и недвижимо, материално и 

нематериално. В Добрич се съхраняват археологически находки от най-ранната протоцивилизация на 

човечеството по западния бряг на Черно море, сред които са най-старото обработено злато от 

каменно-медната епоха и единственото в България автентично погребение от най-големия 
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праисторически некропол в света, а така също и много артефакти от значими археологически обекти 

на територията на Област Добрич, като Залдапа, Яйлата, Калиакра, крепостта в кв. „Хоризонт” – град 

Балчик, Топола, Одърци и др., както и от областта на етнографията и от периодите на Българското 

възраждане и на новото време. Не са малко и обектите на културен туризъм в града, като 

Архитектурно-етнографският музей на открито „Старият Добрич”, Етнографска къща, Музеят в 

Градския парк „Св. Георги”, Къща музей с дом-паметник „Йордан Йовков”, Художествена галерия, най-

голямото в България военно гробище от времето на Първата световна война, християнски, еврейски, 

арменски и мюсюлмански храмове и монументални паметници. Към забележителностите на Добрич 

можем да причислим също така Центъра за защита на природата и животните и Добричкия панаир. 

Общинска политика. През последните години община град Добрич се утвърди като една от най-

активните при подготовката на проекти, финансирани от различни донори – структурните фондове на 

Европейския съюз и от други донори. Размерът на привлечените средства по линия на оперативни 

програми за периода 2007-2013 възлиза на  191 580 хил. лв.  

Основната част от проектите, финансирани с най-много инвестиционен ресурс са с публичен характер 

с бенефициент община Добрич. За управлението на  тези проекти към общинска администрация е 

създадена специализирана Дирекция „Икономическо развитие и европейски фондове”. Бизнесът в 

община Добрич също е активен при подготовката и реализацията на проекти, финансирани основно 

по Оперативна програма “Конкурентоспособност”.  

 

2.2. Състояние на местната икономика 

2.2.1. Обща характеристика на икономическия комплекс на град Добрич 

Град Добрич е с важна икономическа роля в Североизточния район с утвърдени традиции и 

потенциал в промишленото развитие. 

Град Добрич се характеризира с развитие на многоотраслова икономика. Като структуроопределящи 

производства в последните години се оформя хранително-вкусовата промишленост, която дава над 

50% от обема на градската промишленост, производството на обувки, а така също и някои ешелони на 

шивашката индустрия и производството на акумулаторни батерии, селскостопански машини и др. 

Това създава условия за развитието на клъстери, което е една алтернатива за по-висока 

конкурентоспособност на МСП. 

Градът има определящо значение за развитие на промишленото производство на областта. В града се 

произвежда близо 80% от промишлената продукция и са заети 63% от лицата, ангажирани в 

промишлеността в област Добрич. 

За това, че икономическия статус на фирмите в града е добър, говорят и резултатите от таблица 1:  

 

 

 

 



                            
 
 
 
 
 

 20 

таблица 1: Разпределение на нефинансовите предприятия според крайния финансов резултат от 
дейността  за община град  ДОБРИЧ  по години 

Години 
Предприятия   Предприятия с печалба 

Брой Брой % 

2008 3836 2737 71,4 

2009 5318 3268 61,4 

2010 5074 3236 63,8 

2011 4988 3302 66,2 

2012 5032 3374 67,1 

Източник: ТСБ Добрич 

 

2.2.2. Оценка на икономическата активност  

Икономическата и финансова криза е довела до значителен спад в икономическото развитие и 

икономическата активност на града. След периода на икономически растеж от 2005-2008 г. се 

отбелязва намаляване на произведената продукция. Намалява и броят на регистрираните фирми в 

града.  

Основните показатели за икономическото състояние на града са показани в следващата таблица. 

таблица 2: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2012 г. по 
икономически дейности 

Икономически дейности (А21) 

Предпри

ятия 

Произв. 

продукция 

Нетни приходи 

от продажби 

Заети 

лица 

Наети 

лица 
ДМА 

Брой Хил.  лева Б р о й Хил.  лева 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД 
5 032 761 732 1 675 148 21 988 17 625 521 42 

Селско, горско и рибно стопанство 
207 83 579 78 017 624 494 51 620 

Преработваща промишленост 460 269 427 268 840 6 578 5 764 121 250 

Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия 
и на газообразни горива 8 .. .. .. .. .. 

Доставяне на води, 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване 6 .. .. .. .. .. 

Строителство 253 68 319 68 288 1 696 1 576 32 778 

Търговия; ремонт на автомобили 
и мотоциклети 2 067 160 833 1 058 097 5 984 4 470 138 781 

Транспорт, складиране, пощи 
312 52 677 62 450 1 118 885 22 857 

Хотелиерство и ресторантьорство 
300 17 274 25 661 1 267 994 16 151 
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Създаване и разпространение на 
информация и творчески 
продукти; далекосъобщение 77 6 465 6 239 214 163 4 002 

Операции с недвижими имоти 
248 11 051 10 237 371 200 75 660 

Професионални дейности и 
научни изследвания 434 16 593 21 820 810 457 8 060 

Административни и спомагателни 
дейности 113 13 705 13 953 496 427 12 524 

Образование  33 5 949 6 231 303 131 1 094 

Хуманно здравеопазване и 
социална работа 168 26 864 26 586 1 254 1 115 12 083 

Култура и спорт, развлечения 61 2 851 2 978 155 116 4 665 

Други дейности 285 4 956 5 315 447 214 1 877 

Източник: ТСБ Добрич 

По данни за 2012 г. коефициентът на икономическа активност на град Добрич е 57.3%. Коефициентът 

на заетост в общината през 2012 г. е 47.3%, близък до средния коефициент за Североизточен район 

(45%) и средния за страната 45.7%.  

Инвестиционната активност е от важно значение за икономическото развитие на града. В периода 

2004-2012 г. се наблюдава един условно постоянен ръст на обема на инвестициите, включително 

чуждестранните, като последните към 31.12.2012 г. те са 33 340.3 хил. евро. През този период 

чуждестранните инвестиции се увеличават и поради навлизането в града на големи търговски вериги, 

но въпреки това в общината са постъпили едва 12% от всички инвестиции за областта. 

Положителна тенденция се отчита при нарастване на активни субекти от преработващата 

промишленост в периода 2000-2010 г.(от 266 на 497) при незначително намаляване на техния брой 

след 2009 спрямо 2012 г. (от 503 на 460).  

Въпреки кризисните моменти в развитието си през последните години, град Добрич е важен опорен 

център на Североизточен район и ще продължи да се развива като втори по-големина и значимост 

след град Варна в урбанистичната структура на района. 

 

2.2.3. Структурен анализ на икономическото развитие  

В отрасловата структура на икономиката водещото място има отрасъл “Търговия, ремонт на 

автомобили и битова техника” с 63.2% от приходите от дейност и 19,8% от заетостта. На второ място с 

30,5% от заетите лица и 16,0% от приходите е “Преработваща промишленост”.  На трето място са 

приходите от „Селско, горско и рибно стопанство“ – 4,6%. Отраслите “Строителство” и “Транспорт” 

ангажират съответно 4,1% и 3,7% от заетите лица и дават 5,8% и 3,1% от приходите. Останалите 

дейности допълват общата картина, без да оказват съществено влияние в общия икономически 

профил. 
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Анализът на структурните тенденции през периода 2000-2012 г. не показва съществени секторни 

промени, като тенденцията е към намаляване позициите на преработващата промишленост и 

увеличаване позициите на търговията.  

В структурата на предприятията преобладават микропредприятията, които през 2012 г. са 93,3% от 

общия брой или 4 695 от 5032 фирми. Малките предприятия от 10 до 49 заети са  5,7% . Средните 

предприятия от 50 до 250 заети са 43 или 0,9%, а големите предприятия със заети над 250 души са 

едва 8 (вж.Таблица 12). 

таблица 3: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по групи 
предприятия според броя на заетите за град/община Добрич през 2012 г. 

Област/ 
Община                                     

Групи 
пред-

приятия 

Пред-
прия-

тия 

Произ-
ведена 

про-
дукция 

Приходи 
от дей-
ността 

Нетни 
приходи 

от 
продаж-

би 

Разходи 
за  

дейност 

Печал-
ба 

Загуба Заети 
лица 

Наети 
лица 

Раз-
ходи за 
възна-
граж-
дения 

ДМА 

Брой Хиляди лева Брой Хиляди левове 

ОБЩО ЗА 

ОБЩИНА 

ДОБРИЧ – 

ГРАД 

5 032 761 732 1 758 024 1 675 148 1709795 110 622 48 221 21 988 17 675 111 537 521 442 

Микро до 

9 заети 

4 695 229 823 773 569 727 410 740145 56 782 30 452 8 506 5 131 28 326 186 522 

Малки от 

10 до 49 

286 224277 562 781 520 888 541858 33 619 16 671 5 622 5 406 32 210 179 034 

Средни от 

50 до 249 

43 189761 326 443 310 943 308485 17 183 661 4 171 3 970 28 106 79 439 

Големи 

над 250 

8 117871 122 231 115 907 119307 3 038 437 3 689 3 168 22 895 76 447 

Източник: ТСБ Добрич 

За период повече от 10 години /2000-2012 г./ се е увеличил само броят на микрофирмите с 2143 или с 

53%. Прави впечатление запазване броят на групата на средните предприятия /от 2005 г. до момента/, 

което е благоприятна тенденция. Броят на големите предприятия намалява, което се обяснява с 

кризата и слабата конкуренция на произвежданата продукция.  

Малкият и среден бизнес е резултат от протичащите процеси на структурната реформа. Дейността на 

МСП основно е насочена в сферата на търговията и услугите, промишлеността, транспорта и селското 

стопанство. Макар и слабо изразена като тенденция, редица представители на МСП в града се 

утвърждават като сериозни пазарни субекти и в други сфери на стопанството – хранително-вкусовата 

промишленост, обувната и шивашка промишленост и др. Много от съществуващи МСП не използват 

потенциала си за иновации, защото не разполагат с висококвалифициран персонал за разработване и 

въвеждане на нови технологии с цел повишаване обема и качеството на продукцията. От 2008 г. 

групата на малките и средните предприятия отчитат лек спад в икономическите резултати при 

запазване на заетите.   
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2.2.3.1. Промишленост 

Промишлеността е водещ структуроопределящ сектор за икономическото развитие на града. През 

2012 г. в промишлеността се формират 35% от общо произведената продукция,  като  заета е 30% от 

работната сила на  града и са концентрирани 23% от дълготрайните материални активи. 

таблица 4: Основни показатели за развитие на преработващата индустрия за периода 2000-2012 

Показатели Мярка 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 

Брой единици брой 266 468 512 460 

Произведена продукция хил.лв. 139 408 226 926 229 002 269 427 

Приходи от дейност хил.лв. 165 210 322 206 250 681 282 155 

Нетни приходи от продажби хил.лв. 149 973 250 681 318 240 268 840 

Заети лица брой 8 215 8 931 6 939 6 578 

Наети лица брой 7 931 8 395 6 078 5 764 

ДМА хил.лв. 86 111 101 342 140 040 121 250 

Източник: ТСБ Добрич 

От данните в таблица 4 ясно личи относително добрия растеж за периода 2000-2005 г., относително 

задържане на ръста на промишленото производство през периода 2005-2012 г. Предприятията в 

сферата на промишлеността през последните години работят в условията на неблагоприятна 

стопанска конюнктура, породени от условията на световната икономическа и финансова криза.  

През последните години промишленото производство в града изживя криза. Изчезването на големите 

предприятия или модифицирането им в малки, с различен производствен профил производства, 

разкъсване на връзките между тях, изгубването на експортни позиции имат силно негативни 

социално-икономически последици за града. 

През този период се очерта съществено преструктуриране на отрасловата структура в града. 

Сериозно е намалял делът на отрасъл “Машиностроене”, който в миналото е бил водещ в 

икономиката на града. Понастоящем освен заводите „Металагро”АД (производство на прикачен 

инвентар за селскостопански машини), “Булмат“ ЕООД (гъвкави връзки за водопроводни системи), 

“Интрама инвест”  (една от водещите фирми в България в сферата на търговията и производството на 

машини, технологии и консумативи за хранително-вкусовата промишленост). Значително са намалели 

производствените обеми. Други фирми, които са част от промишлеността на общината са "Българско 

Машиностроене Добрич-БМД" АД, като един от най-големите утвърдени производители в България на 

прикачни транспортни средства (ремаркета) и надстройки (фургони) за автомобили от лек, среден и 

тежък клас, “Старт” ООД – производство и търговия с акумулаторни батерии и елементи за тях (към 

МОНБАТ), “НИКОС Хранинженеринг” ЕООД за производство на машини и съоръжения за хранително-

вкусовата промишленост,  “Акумпласт” АД и др.  

Хранително-вкусовата промишленост, въпреки намаляващото си участие в производствената 

структура на града има солиден принос към формиране на икономическите резултати. Фирмите, които 

дават облик на отрасъла са “Добруджански хляб” АД и “Савимекс” – утвърдени производители на 

хляб и хлебни изделия, задоволяващи с продукцията си по-голям периметър от областта, “Белла 

България – Добрич” АД - фирмата е традиционен и основен производител и търговец на млечни 

продукти в България и на международните пазари, “Изида” ООД – специализирана в производството 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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на сладолед, “Плодекс” ООД - производство, преработка и замразяване на плодове и зеленчуци, 

”Макаронена фабрика” АД, “Добруджа МПИ” – месни деликатеси, ”Фермата АД (цех „Орехите” –

Добрич), “Винпром Алвина” АД и др. С гъвкавия си характер и силна подвижност, тези производства 

могат да оказват и балансиращо въздействие върху териториалната структура на промишлеността. 

Обувната и кожено-галантерийната промишленост е с многогодишни традиции в града. 

Основните субекти в отрасъла са “Делфи прим” АД за производство на детски обувки, “Рива шуус” 

ООД, “Барфус” ООД, “Данибекс” ООД, “Неди стил” ЕООД. Кожухарска фабрика "Свобода" АД е водеща 

в обработката на кожи и производството на облекла и аксесоари от агнешка кожа, кожухарски велур. 

Мебелна промишленост. В последните години отрасълът успя да стабилизира в известна степен 

позициите си чрез фирмите на малкия и среден бизнес. Водещи предприятия са “Тедива” ООД, която 

е лидер в производството на мека мебел за България,  “Мебел декор” ООД, “Секвоя ” ЕООД, ”Джи ес 

малмгрен интериърс” ООД за производство на тръбна мебел и др. 

Поради относително ниските инвестиции, които са вложени за развитието на шивашката 

промишленост, отрасълът е лесно мобилен, но в града той има традиции и перспективи за развитие. 

Основни фирми в отрасъла са „Рада” ЕАД , „ТПК”МИР” , “Мис Ванини” ЕООД, “Мания – М” ООД, др. 

Текстилната промишленост в града е с близо 80 годишна история. Действаща фирма е “Нютек Ярн 

Манифакчарър“ ООД , специализирана в производство на вълнен и интериорен текстил. 

В структурата на промишленото производство e най-висок делът на малките и  микропредприятията. 

Голяма част от тях се характеризират с нисък размер на добавената стойност. Необходими са мерки, 

които да доведат до повишаване на тяхната ефективност. Възможност за развитие е обединяването 

им в клъстери или бизнес мрежи. 

Индустрията ще продължи да бъде териториално ситуирана в двете обособени производствени зони, 

разчитайки на изградената производствена инфраструктура, традициите, работната ръка и на други 

фактори и предпоставки. 

 

2.2.3.2. Строителство 

Строителството е важен за общината отрасъл. Въпреки спада, който отбелязва отрасълът след 2008 г., 

през 2012 г. той дава 9% от нетните приходи от продажби и ангажира 7.7% от заетите лица. Макар че 

претърпя сериозни спадове в последните години, в този отрасъл продължават да функционират някои 

от големите фирми като ”Пътно строителство” АД за поддържане и изграждане на пътна и улична 

мрежа, „Екострой” АД с основен предмет на дейност изграждане и ремонт на пътища, производство 

на асфалт, производство на бетон и бетонови изделия, фирма “ВАЛЕНТИНО” ООД – специализирана в 

комплексното изграждане на сгради с административно, жилищно, туристическо и търговско 

предназначение, “Алфа ресурс” ООД изграждащо обекти с метални конструкции и др. 

 

2.2.3.3. Транспорт 

В града отрасълът е представен от „Пътнически превози” ЕООД, извършваща автобусни превози в 

града, областта, страната и чужбина, "Тролейбусен транспорт" ЕООД и „Автобусен транспорт” ЕООД, 

http://www.business.bg/f-77113/dobrudzha-mpi.html
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които са общински предприятия, ПГ „Комерс” ООД, „Минибус Експрес“ ООД и др. В града 

функционират и множество частни фирми, извършващи таксиметрови услуги, пътнически превози, 

вътрешна и международна спедиция. Ж.п транспортът е представен от ж.п. гара Добрич, обслужваща 

ограничени пътнически и товарни превози. 

 

2.2.3.4. Туризъм 

Туризмът в град Добрич е свързан основно с развитието на културен и маршрутно познавателния 

туризъм. Общината има изготвена програма за развитие на туризма, като основна цел  в нея е: 

”Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма на територията на Добрич, основавайки 

се на естествената географска близост до утвърдени черноморски туристически райони, както и 

социално-икономическия и културен потенциал на града”.  

Културният туризъм в града е свързан основно с музеите и културните ценности с национално и 

местно значение (експонати, които са част от националното ни културно наследство, религиозни 

храмове, археологически, архитектурни, етнографски, исторически, художествени и паркови обекти, 

монументални паметници). Като положителни страни следва да се отбележат: богатият и 

разнообразен културен календар и изложенията на Добричкия панаир – предпоставка за развитието 

на събитиен туризъм.  

През последните години общината е дестинация за осъществяването на спортен туризъм. Наличието 

на регионални, национални и международни спортни турнири и спортна инфраструктура е 

предпоставка за привличане на този вид туристи. Основните обекти на спортната инфраструктура са 

СК „Добротица“, СК „Изида“ и др. 

 В чисто икономически аспект “Хотелиерството и ресторантьорството” дава 2.3% от нетните приходи от 

продажби в града, като в отрасъла са заети 5.8% от заетите в града. 

Основни показатели за хотелската база в града са дадени в следващата таблица: 

таблица 5: Дейност на средствата за подслон и места за настаняване през 2013 година в община 
град Добрич 
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9 561 196974 337 39198 30973 8225 21776 18462 3314 1687394 422646 

Източник: ТСБ Добрич 

 

2.2.3.5. Търговия и услуги 

Преобладаваща част от активните фирми в сферата на търговията, ремонт на автомобили и битова 

техника. Те представляват 41,1% от активните фирми през 2012 г. Търговията е водещ по значение 

сектор за приходите от дейност, създавани в общината – 63%. Този сектор не отчита спад в броя на 
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фирмите и приходите от дейността през последните десет години. Над 80% от фирмите в общината 

работят в сектора на услугите, което е тенденция за цялата страна през последните десет години.  

 

2.2.4.  Предимства на община град Добрич и предизвикателства пред икономическото 
развитие на град Добрич.  

Инвестиционните предимства на общината могат да се обобщят като: 

 Местна управа с иновационно отношение към развитието на икономиката и политика на 

информираност;  

 Наличие на свободни инвестиционни терени;  

 Висок потенциал на човешките ресурси по отношение на образованието; 

 Близост до пристанища - Варна  и Балчик(Черно море) и Силистра (р. Дунав). 

Предимствата за развитието на туризма в община град Добрич определят направленията и 

мерките за изпълнение през отделни периоди от време. Те могат да се обединят в следните 

направления: 

 Близост до всички курорти на северното Черноморие на България; 

 Целогодишна туристическа дестинация; 

 Ресурсна обезпеченост със специализирани кадри; 

 Културно наследство; 

 Привлекателна, устойчива и безопасна туристическа дестинация; 

 Атрактивни местни традиции и гостоприемство; 

 Утвърждаване на град Добрич като фестивален център. 

Предизвикателствата пред икономическото развитие на общината могат да се обобщят в 

следните насоки:соци 

 Необходимост от повишаване на ефективността и конкурентоспособността на бизнеса в града;  

 Разкриване на нови работни места, гарантиращи заетост на трудовия потенциал; 

 Модернизиране на техническата инфраструктура, обслужваща промишлеността; 

 Подкрепа за индустрия, реализираща регионалните сравнителни предимства и организирана в 

клъстери, с оглед повишаване на нейната ефективност и конкурентоспособност; 

 Насърчаване развитието на интелектуални и високотехнологични производства. 

 



                            
 
 
 
 
 

 27 

2.3. Състояние на социалната сфера и човешките ресурси 

2.3.1. Население 

Към 2013 г. населението на община град Добрич по постоянен адрес е 110 394 души, а по настоящ 

адрес е 97 804 души (по данни от ГРОН към Община град Добрич). Постоянното население1 в град 

Добрич, според последното преброяването от 01.02.2011 г., е 91 030 души и е на девето място в 

страната по брой жители.  

таблица 6: Динамика на населението в град Добрич 

Година на преброяване Население – брой Абсолютно нарастване Базисен индекс 

31.12. 1934 30 381 0 100.0 

31.12. 1946 32 671 2290 107.5 

01.12. 1956 43 951 13570 144.7 

01.12. 1965 56 626 26245 186.4 

02.12. 1975 88 233 57852 290.4 

04.12. 1985 109 142 78761 359.2 

04.03. 1992 104 494 74113 343.9 

01.03. 2001 100 000 69618 329.2 

01.02. 2011 91 030 60649 299.6 

Източник: НСИ 

Наблюдават се три периода в динамиката на населението на град Добрич: 

 Период на нарастване по естествен път – 1934-1955 г. 

 Период на демографски бум (главно по механичен път) 1956-1985 г. Характерно за този период 

е, че развитието на град Добрич е част от протичащите урбанизационни процеси в страната и 

преструктурирането на икономиката (в т. ч. индустриализацията), което доведе до 

концентрация на населението в областните и индустриални центрове. 

 Период на намаляване на населението. През 90-те години цялостната икономическа криза в 

България се отразява и върху развитието на Добрич. Повечето големи предприятия в града 

западат, а безработицата се увеличава. Това води до плавно намаление на населението при 

запазени възпроизводствени структури. За периода между двете преброявания – през 2001 и 

2011 г., градът има отрицателен прираст (- 9,0 %), или градът намалява с 8970 д. 

таблица 7: Естествено и механично движение на населението в град Добрич – в брой 

Години Родени Умрели Естествен прираст Заселени Изселени Мех.прираст Общ прираст 

2007 1020 1030 -10 1217 1757 -540 -550 

2008 1010 1066 -56 1263 1344 -81 -137 

2009 993 1066 -73 1383 1801 -418 -491 

2010 845 1057 -212 1477 1906 -429 -641 

2011 855 1066 -211 732 1191 -459 -670 

                                                           
1
 Включва лицата, които живеят постоянно в града към 1.02.2011 г. и не са го напускали официално за повече от 

1 година 
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таблица 8: Естествено и механично движение на населението в град Добрич – на 1000 души от 
населението в промили 

Години Родени Умрели Естествен прираст Заселени Изселени Мех. прираст Ср. год. насел. 

2007 10.9 11.0 -0.1 13.0 18.8 -5.8 93575 

2008 10.8 11.4 -0.6 13.5 14.4 -0.9 93232 

2009 10.7 11.5 -0.8 14.9 19.4 -4.5 91917 

2010 9.1 11.4 -2.3 16.0 20.6 -4.6 92351 

2011 9.4 11.7 -2.3 8.1 13.1 -5.0 90715 

Източник: НСИ 

Раждаемостта през последните години е с тенденция на намаляване. В града през 2007 г. са родени 

1020 деца (10.9 ‰), 2009 г. - 993 (10.7 ‰) и 2011 г. - 855 (9.4 ‰). Коефициентът на раждаемостта в 

градовете на страната през 2009 г. е 11.2 ‰ и 2011 г. - 10.0 ‰ или по този показател града има по-

неблагоприятни позиции от средните за страната.  

Определящо значение за броя на живородените деца има броят на жените в детеродна възраст (15- 

49 г.) – 21 348 (23.6 % от населението – 2011 г.). Тенденцията в развитието на раждаемостта се 

проследява и чрез коефициента на плодовитост2 - 1.52 живородени деца (2011) за гр. Добрич. 

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. Коефициентът на общата 

смъртност в града през последните години се задържа на ниво от 11.0 ‰ за 2007 г., 11.5 ‰, за 2009 г. 

и 11.7 % за 2011 г. 

Естественият прираст3 в града през последните 5 години е отрицателен. Коефициентът на 

естественият прираст в града през 2007 г е (- 0.1  ‰), 2009 г. (- 0.8  ‰) и 2011 г.(- 2.3  ‰). Коефициентът 

на естественият прираст средно за градовете на страната през 2009 г е (- 0.7  ‰), и 2011 г. (- 2.2  ‰) 

или по този показател градът е в рамките на средните за страна.  

Данните за миграцията на населението показват, че механичният прираст е отрицателен. През 

периода 2007-2011 са се заселили 6 072 души, а са се изселили 7 999 души. 

таблица 9: Брой на населението на община град Добрич за период 2010-2012 г. 

Показатели 2010 2011 2012 

Население - общо 92 030 90 375 89 627 

мъже 43 984 43 694 43 264 

жени 48 047 46 681 46 363 

 

Отрицателният естествен и механичен прираст е проблем за бъдещото развитие на града. По данни от 

текущата демографска статистика населението на града продължава да намалява и към 31.12.2012 г. 

населението наброява 89 627 души. 

 

                                                           
2
 Коефициент на плодовитост - сумата от повъзрастовите коефициенти за плодовитост през съответната 

година, който показва средният брой деца, който би родила една жена през целия си детероден период, ако се 
запази същата повъзрастова плодовитост през съответната година. 
3
 Разликата между раждаемостта и смъртността 
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2.3.1.1. Полова и възрастова структура на населението 

Половата структура на населението на гр. Добрич не се различава съществено от тази за страната и за 

отделните региони. Броят на жените преобладава над този за мъжете, независимо, че броят на 

новородените момчета е по-висок от този на новородените момичета. Под влияние на редица 

фактори като по-високата смъртност при мъжете, по-ниската средна продължителност на живота при 

мъжете, по-голямата склонност към емиграция при мъжете и др. се стига до нарушената полова 

структура на населението. Към 01.02. 2011 г. от общо 91 030 души население, мъжете са 44 096 души 

(48.4 %), а жените 46 934 (51.6 %), или на 1 000 мъже се падат 1 064 жени. Половата структура на град 

Добрич е близка до тази на страната: мъже 48.7 % и жени 51.3 %. 

По основни възрастови  групи към 01.02.2011 г. преобладава населението в групата на 15-64 години  

65 471 души или 71.9 %. Неблагоприятен е фактът, че възрастовата група над 65 години е 13 645 души 

или 15.0  %, докато тази от 0 до 14 години  е 11 914 души или 13.1 %. За страната това съотношение е 0-

14 г. – 13.2 %, 15-64 г. – 68.3 %, над 65 г. – 18.5 %, или град Добрич има по благоприятна възрастова 

група от средната за страната.  

Общият коефициент на възрастова зависимост за града е 39 %, тоест на 100 лица във възрастовата 

група 15-64 навършени години се падат  39 лица под 15 г. и на 65 и повече години. Това съотношение 

е по-благоприятно от коефициента на възрастовата зависимост за градовете в страната  – 41 % или с 2 

процентни пункта. 

Полово-възрастовата структура на населението е представено в по-долната таблица: 

таблица 10: Население в град Добрич по пол и възраст към 01.02. 2011 г.  

Възраст 

( в навършени години) 

Общо Мъже Жени 

Бр.  % Бр. % Бр. % 

Общо 91 030 100.0 44 096 48.4 46 934 51.6 

0 - 4 4141 4.5 2197 2.4 1944 2.1 

5 - 9 3839 4.2 1953 2.1 1886 2.1 

10 - 14 3934 4.3 2020 2.2 1914 2.1 

15 - 19 4722 5.2 2375 2.6 2347 2.6 

20 - 24 5573 6.1 2924 3.2 2649 2.9 

25 - 29 5939 6.5 3113 3.4 2826 3.1 

30 - 34 6343 7.0 3193 3.5 3153 3.5 

35 - 39 7403 8.1 3738 4.1 3665 4.0 

40 - 44 7325 8.0 3653 4.0 3672 4.0 

45 - 49 6965 7.7 3426 3.8 3539 3.9 

50 - 54 7018 7.7 3356 3.7 3662 4.0 

55 - 59 7158 7.9 3353 3.7 3805 4.2 

60 - 64 7022 7.7 3251 3.6 3771 4.1 

65 - 69 5005 5.5 2094 2.3 2911 3.2 

70 - 74 3381 3.7 1397 1.5 1984 2.2 

75 - 79 2706 3.0 1114 1.2 1592 1.8 

80 - 84 1682 1.8 660 0.7 1022 1.1 

85+  871 1.0 279 0.3 592 0.7 

Източник: НСИ 
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Тенденцията на застаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова 

структура - разпределението на населението под, във и над трудоспособна възраст. 

таблица 11: Население под, във и над трудоспособна възраст по пол към 01.02.2011 г. 

Възрасти Общо Мъже  Жени 

Общо за града 91030 44096 46934 

Под трудоспособна възраст 12759 6613 6146 

В трудоспособна възраст 59663 30747 28916 

Над трудоспособна възраст 18608 6736 11872 

Източник: ТСБ-гр. Добрич 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициентът на 

демографско заместване, който показва съотношението на броя на влизащите в трудоспособна 

възраст (15-19 г.) – 4722 д. и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 г.) - 7022 д. Общо за 

града това съотношение е 67, като за градовете на страната е 73. 

 

2.3.1.2. Етническа структура на населението 

Според данни от последното преброяване през 2011 г. лицата, които са се възползвали от правото на 

доброволен отговор на въпроса за етническо самоопределение, са 92.5 % от населението на община 

град Добрич (самоопределение на населението в град Добрич по етническа принадлежност към 

01.02.2011 г.). 

Българската етническа група обхваща 73 657 лица, или 87.5 % от лицата, доброволно декларирали 

етническото си самоопределение, при 84.8 % средно за страната. Делът на българската етническа 

група в сравнение с данните за страната е по-голям с 2.7 процентни пункта. 

Турската етническа група е втората по численост, като към 01.02.2011 г. 6 795 лица са се 

самоопределили като етнически турци. Те представляват 8.1 % от всички лица в града, при 8.8 % 

средно за страната. Относителният им дял в сравнение с данните за страната е с 0.7 процентни пункта 

по-малко.  

Ромският етнос е традиционно третият по численост. Към 01.02.2011 г. наброява 2 482 души според 

самоопределянето на лицата, с относителен дял от 2.9 %, при средно 4.9 % за страната. В кварталите 

„Изгрев” и "Иглика", разположени в северната част на град Добрич е концентрирана голяма част от 

ромското население, което живее на територията на града.  

Към другите етнически групи са се самоопределили 528 души, или 0.6 %. Лицата които не се 

самоопределят, са 708 – 0.8 %.  

 

2.3.1.3. Образователна структура на населението 

Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението в общината по 

етническа принадлежност. Докато при самоопределилите се като българи на 7 и повече навършени 

години 72.7 % са със средно или висше образование (22.7 % с висше и 50.0 % със средно), то при 

населението от турската етническа група едва 30.2 % са с средно или висше образование (4.1 % с 
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висше и 26.1 % със средно). Още по-негативни са данните за образователната структура на ромската 

етническа група, където едва 0.6 % са със завършено висше образование, а един на всеки 10 души, 

никога не е посещавал училище (9.7 %). 

таблица 12: Население на 7 и повече навършени години по етническа принадлежност и степен на 
образование към 01.02.2011 г. в община Добрич – град 

Етническа група Общо 

Степен на завършено образование 
Никога 

непосещавали 

училище 

Дете 
висше средно основно 

Начално и 

незавършено 

начално 

Общо 85842 17058 39288 19075 8846 806 169 

в т.ч. отговорили 79314 16312 37132 17439 7670 622 139 

Българска 69835 15890 34923 13451 5310 159 102 

Турска 6245 255 1631 2883 1228 230 18 

Ромска 2186 14 199 879 871 213 10 

Друга 513 129 275 84 24 .. .. 

Несе самоопределят 535 24 104 142 237 .. .. 

Източник: Справочник Преброяване 2011/Област Добрич  

 

2.3.1.4. Икономическа активност на населението 

Наети лица. Наетите лица по отрасли през 2010 г. са 23 977 д, докато през 2008 .г наетите са 24 039, 

или за две година наетите лица намаляват само 62  д.( 0.3 %). 

Разпределението на наетите по сектори на икономиката през 2010 г. е съответно:  

 първичен (аграрен) -  2.4 %;  

 вторичен (индустрия) – 34.1 %;  

 третичен (услуги) – 63.5 %.  

 

таблица 13:  Наети лица в община Добрич-град 

Класификация на икономическите дейности по сектори 2008 г. 2010 г. 2012 г. 

Общо 24 039 23 977 22 291 

Селско, горско и рибно стопанство 466 573 494 

Добивна промишленост    

Преработваща промишленост  7081 6153 5813 

Производство на ел. и топл. енергия и на газ 4 12  

Доставяне на води, канал.услуги и др.  315 417 304 

Строителство 2470 1594 1577 

Търговия. Ремонт на МПС 4312 4797 4419 

Транспорт, складиране и пощи 1063 1000 1015 

Хотелиерство и ресторантьорство 932 1079 1010 

Създаване и разп. на инф., далекосъобщения 201 234 163 
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Операции с недвижими имоти 193 237 214 

Финансови и застрахователни дейности 330 433 397 

 Професионални дейности и науч.изсл. 347 474 457 

 Административни и спомагателни дейности 484 580 678 

Държавно управление 1619 1629 1267 

 Образование 2004 2008 1774 

 Хуманно здравеопазване и социална работа 1593 1968 1884 

 Култура, спорт и развлечения 304 435 451 

  Други дейности 321   

Източник: ТСБ – Добрич 

Икономическата криза започнала от средата на 2008 г. оказва негативно влияние върху градската 

икономика, като най-силно са засегнати работещите в строителството и преработващата 

промишленост. 

Най-сериозен спад е отчетен  в отрасъл строителство (35.5 %) и преработващата промишленост (13.1 

%). Незначително намаляват наетите през 2010 г. спрямо 2008 г. в отрасъл транспорт, складиране и 

пощи (5.9 %). 

Покачване на заетостта се наблюдава в отрасъла на административни и спомагателни дейности, 

финансови и застрахователни дейности, операции с недвижимости, хуманно здравеопазване и 

социална работа, култура, спорт и развлечения. 

Безработица. Преструктурирането и развитието на икономиката е основен фактор, влияещ върху 

обхвата и структурата на безработицата. Към 2013 г. община Добрич е с равнище на безработица – 

9,18%. Броят на регистрираните безработни лица е 4113 д.  От тях 634 д са продължително безработни 

(с регистрация повече от 1 година).  

Според данни на Дирекция „Бюро по труда”  в гр. Добрич безработицата в общината се характеризира 

със следните показатели:  

таблица 14: Безработни лица в община  град Добрич към 31.12.2011 

Показатели  2009 2010 2011 

Общо 3905 3982 4141 

Коефициенти на безработица - % 7.32 7.45 9.24 

Разпределение по пол:    

- жени 2233 2161 2285 

- мъже 1672 1821 1856 

Разпределение по възраст :    

до 19 години 43 39 39 

- от 20 до 24 години 255 277 289 

- от 25 до 29 години 321 342 433 

- от 30 до 34 години 409 384 400 

- от 35 до 39 години 414 392 441 

- от 40 до 44 години 434 439 484 

- от 45 до 49 години 528 499 493 

- от 50 до 54 години 598 619 630 
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- над 55 години 903 991 932 

Разпределение по квалификация:    

- работническа квалификация 1224 1196 1336 

- специалисти 1272 1339 1386 

- без специалност и професия 1409 1447 1419 

Разпределение по образование:    

- с висше образование 610 702 762 

- със средно образование 2228 2272 2438 

в т.ч. със средно професионално образование 1645 1708 1840 

- с основно 676 450 480 

- с по ниско образование 491 558 461 

Продължително безработни лица:    

- от 12 до 24 месеца 337 466 356 

- над 24 месеца 243 178 242 

Източник: Актуализиран план за развитие на община Добрич-град, 2009-2011 г.  

От таблицата се наблюдава тенденция на слабо увеличаване на броя безработните лица в град 

Добрич за периода 2009-2011 г.  

Във връзка с устойчивото развитие е важно да се наблюдават тенденциите в продължителната 

безработица, тъй като тя води до високи рискове от бедност и социално изключване. Групите от 

безработни в неравностойно положение на пазара на труда, към които приоритетно е насочена 

активната политика на Агенцията по заетостта, са младежите до 29 г., лицата над 50 г., лицата без 

образование или квалификация и специалност, продължително безработните над 1 година и лицата с 

трайни увреждания. 

Към 31.11.2011 г. продължително безработни са 598 д., или 14.4 % от всички безработни лица, 34.3 % 

от безработните лица в неравностойно положение са без квалификация и специалност, лицата над 50 

години са 37.7%, младежите до 25 г. са 7.9 %. 

 

2.3.2. Образование 

Община град Добрич  осигурява условия за достъпно, модерно и качествено образование и 

възпитание на децата и учениците чрез насърчаване на техните интереси и заложби за достигане на 

европейските стандарти чрез устойчиво развитие на: 

 мрежата от детски градини, училища и извънучилищни учреждения, 

 на управленската дейност по обхвата и привличането на децата в подготвителните групи и на 

учениците в училище, 

 на автономни училища чрез усъвършенстване прилагането на делегираните бюджети, 

 на координацията и взаимодействието между правителствените и неправителствените 

организации, работещи по проблемите на младите хора, 

 на актуални профили, професии и специалности, съобразени с изискванията на младите хора 

за получаване на висше образование и с пазара на труда. 
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През учебната 2013/2014 година, общинската образователна система обхваща 17 целодневни детски 

градини, 7 основни училища, 3 профилирани гимназии, 5 средни общообразователни училища, 

Спортно училище и Ученическо общежитие. 

На територията на Община град Добрич функционират 7 професионални гимназии, Помощно 

училище, Ресурсен център, Областен център за кариерно ориентиране, 2 частни гимназии и 3 колежа. 

Образователно-възпитателни дейности извършва и Общинския младежки център „Захари Стоянов”. 

Предучилищно обучение 

На територията на град Добрич функционират 17 общински целодневни детски градини. През 

учебната 2013/2014 г. в тях се възпитават и обучават  2530 деца на възраст от 3 до 7 години,  

разпределени в 92 групи и 2 яслени в  ЦДГ №26“Звънче” и ЦДГ№29“ Любимка“.  Общинските детски 

заведения имат капацитет и осигуряват възможност за прием на всички деца, желаещи да посещават 

детска градина.  

Съпоставката между броя на групите и на обхванатите в тях деца да представа за средната пълняемост 

на 1 група -  25 деца. Това е около горната граница на действащия норматив за пълняемост на групите 

в детските заведения – 22 деца в една група. По отношение на посочения показател се наблюдават 

съществени различия. Големият интерес към ЦДГ в централната градска част на Добрич и към тези, 

разположени в близост до него е причината средната пълняемост в една група да превишава 

действащия норматив (ЦДГ№9 “Пчеличка” с 35 деца; ЦДГ№8 “ Бодра смяна” – 33 деца; ЦДГ №23“ 

Звездица” – 34  деца). Около и под нормата са ЦДГ в кв. “Рилци” , Ж.К. “Балик” и Ж.К. “Строител”.  

Детските градини в тези райони са с голям капацитет, но с по – малък брой деца, поради отпадане на 

районирането и възможността, предоставена на родителите за избор на  детско заведение.  

Почти всички детски градини са разположени на терени с достатъчна площ, с което са удовлетворени 

условията на Наредба 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, издадена от 

Министерство на здравеопазването.  

Материално – техническата база на целодневните детски градини се характеризира като добра. 

Много добро е състоянието на ЦДГ №9“ Пчеличка”, ЦДГ№8“ Бодра смяна“, масивната сграда на 

ЦДГ№10“ Слънчице” (ползвана от 4 групи), ЦДГ№20“ Радост”. Като лоши се оценяват материалните 

условия в ЦДГ №17 “Първи юни” (нарушения в конструкцията на сградата), ЦДГ №12“ Щурче”, ЦДГ 

№7“ Пролет” в ж.к. “Добротица”, ЦДГ№25“ Весела“ и др.  

Общо и профилирано образование 

Броят на учениците в общинските училища през учебната 2013/2014 г. е 8452 в 372 паралелки. 

Анализът на броят на учениците, обучавани в общообразователните училища в гр. Добрич, съдържащ 

се в общинската “Програма за оптимизация на училищната мрежа в община Добрич град” показва 

наличието на трайна тенденция на намаляване на този брой. Същата ситуация показва и 

демографския анализ на възрастовата структура на населението по единични възрасти. Данните от 

този анализ показват, че за последните 14 години, броят на учениците е намалял с над 40%, което 

естествено води и до закриване на паралелки в училищата. Тази тенденция личи и от следната 

графика: 
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фигура 1: Брой на ученици и брой на паралелки в училищата на територията на община град 
Добрич 

 

 

 

 

Източник: Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа в община Добрич-град, 2013 г.  

Мрежата от всички видове и степени на общообразователните училища (основни, СОУ и 

профилирани) в гр. Добрич  през учебната 2013/2014 година обхваща  общо 18 училища, от които 16 

са  общински и 2 частни.  

Представа за вида, броя и капацитета на инфраструктурата на общото образование в гр. Добрич дават 

данните от таблица № 15. 
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таблица 15: Инфраструктура на общото образование в община Добрич през учебната 2013/2014 
година 

Вид на училището 
Брой 

училища 

Капацитет (брой) 

Класни стаи Паралелки Ученици 

Основно 7 169 107 2371 

СОУ 5 211 160 3647 

Профилирани 4 107 105 2434 

 В т.ч. частни 2 * * * 

Общо 18 487 372 8452 

* Няма данни; Източник: Община Добрич 

Инфраструктурата на общото образование, териториалната организация и капацитета на мрежата от 

училища дава основание да се направи извода, че тя е организирана по начин да удовлетворява 

потребностите от такъв вид обекти.  

Основните училища в гр. Добрич са седем. Те са предвидени да задоволяват потребностите на 

контингента от лица в съответната възрастова група, който е наличен в гр. Добрич. По-големият брой 

на основните училища и тяхното разпределение в градската територия е функция от две основни 

изисквания. Първото е, че основното образование е задължително и с наличните училища следва да 

се обхване контингента от ученици от 1 до 8 клас. Второто изискване е, че този тип училища следва да 

отговорят на изискването за пешеходен достъп от местоживеенето на учениците.  

Средните общообразователни училища (СОУ) са пет и включват всички степени на средното 

образование. В т.ч. долните степени (начален и основен курс) се препокриват с изискванията за 

основните училища. В същото време, в част от СОУ в гр. Добрич се обучават и ученици от средния курс 

на общото образование от населените места в община Добрич – селска. 

Профилираните училища включват училища в гимназиалната степен на общото средно образование, 

което е с определен профил – езиков, природо-математически, спортен, хуманитарен. Освен 4-те 

профилирани  гимназии които са общински, в гр. Добрич има и 2 частни училища. Профилираните 

училища са с надобщинско значение – в тях се обучават ученици от други общини в област Добрич.   

Съпоставката им с броя на формираните паралелки (372) и наличната учебна база (487 класни стаи и 

кабинети) е критерии за добър стандарт по отношение на осигуреността на подсистемата с учебна 

база – на всяка паралелка е осигурена класна стая.  

Териториалното разположение на мрежата от общообразователни училища показва, че тя в общи 

линии отговаря на устройствените изисквания и на изискванията за приемственост в отделните 

степени на общото средно образование. Основният извод от териториалната организация на 

училищната мрежа е , че тя е развита както в Централната градска част, така и в жилищните квартали и 

комплекси. Без училища са ромските квартали “Изгрев” и  “Иглика”, като учениците са обхванати в 

училищата от съседните жилищни комплекси “Строител” и “Хр. Ботев”.  Основната част от 

профилираните училища са разположени в Централната градска част, което е от гледна точка не само 

на представителния им характер, а и за по-лесния им достъп за учениците, които са от другите общини 

на област Добрич. 
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Официалните статистически данни показват, че в гр. Добрич за последните три учебни  години броят 

на преждевременно напусналите училище  (І – VІІІ клас)  варира в рамките на около 200 ученика, като 

се очертава лека тенденция на нарастване на този брой. 

Професионално образование 

Професионалното образование се реализира в мрежа от професионални училища(ПУ) с  прием след 

VІІ и VІІІ клас. Мрежата от професионални училища обхваща общо 7 обекта. В професионалните 

училища  през учебната 2013/2014 г. се обучават общо 1610 ученика. Това е около 18% от учащите се в 

средното образование в гр. Добрич. За разлика от средното общо образование, частния сектор за сега 

все още  не е заявил сериозен интерес към професионалното образование в гр. Добрич. 

Профилирането (специализацията в съответните професионални направления) на професионалните 

училища все повече отчита структурата на общинската икономика. Две от 7-те професионални 

гимназии подготвят кадри за аграрния сектор – ПГ по аграрно стопанство и ПГ по ветеринарна 

медицина. Другите ПГ подготвят кадри за машиностроенето, транспорта, строителството, туризма и 

финансите. 

Физическото състояние на инфраструктурата на професионалното образование в гр. Добрич  до 

голяма степен е сходно с това на общото образование. С добри качества е материалната база на ПГ по 

ветеринарна медицина, основните елементи на сградата са санирани (изключение са фасадата и 

частично покрива), същото е и състоянието на ПГ по туризъм, на ПГ по архитектура и строителство. 

Териториалното разположение на професионалните училища е съсредоточено в една основна зона, 

разположена южно от кв. “Режията”. Тук са разположени ПГ по архитектура и строителство, ПГ по 

транспорт, ПГ по ветеринарна медицина и ПГ по аграрно стопанство. Финансово-стопанската гимназия 

и Професионалната гимназия по туризъм са в централна градска част, а ПГ по механотехника и 

енергетика – в Западната промишлена зона. 

Висше образование 

През учебната 2013/2014 г.в  град Добрич се обучават около 1570 студенти по 12 специалности в 3 

учебни академични звена. 

Колеж в гр. Добрич към Шуменски университет „Еп.К.Преславски“. Общ брой студенти – 300, 

специалности: Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, 

Информатика и Информационни технологии, Начални училища педагогика и информационни 

технологии, Растителна защита. 

Добруджански технологичен колеж – Добрич, към Технически университет, гр. Варна – общ брой 

студенти  - 170, специалности: електроника, земеделска техника и технологии, експлоатация и ремонт 

на транспортна техника. 

Висше училище „ Международен колеж“ – Добрич - общ брой студенти-1100, професионални 

направления: Туризъм,  Администрация и управление, Икономика и чуждоезиково обучение. 
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2.3.3. Здравеопазване 

Здравното обслужване на населението на община Добрич е другата основна социална дейност, към 

развитието и нормалното функциониране на която имат ангажименти както държавата, така и 

местната, общинска власт. То е представено от доболничната и от болничната лечебна дейност. Като 

цяло системата за здравеопазване в гр. Добрич е добре изградена и между основните й структури 

съществуват добри функционални връзки. Така при необходимост се създават възможности за 

функционална приемственост  между звената (структурите) на доболничната, в т.ч. и бързата и 

неотложна помощ от една страна и от друга от структурите на болничната лечебна помощ. Другата 

важна особеност на системата за здравно обслужване на населението и на свързаната с нея 

инфраструктура, е че част от специализираната доболнична и болничната лечебна помощ  обслужват 

пациенти и от други общини на област Добрич. Тази особеност е отчитана при определяне на 

капацитета на този тип здравна инфраструктура. 

Данните за заетите лица в здравеопазването сочат, че през 2010 г. са ангажирани общо 1968 д., което 

е 8,2 % от общия брой на наетите лица в Община град Добрич. По отношение на наетите в отраслите 

от третичния сектор (сектора на услугите), относителният дял на наетите в системата на 

здравеопазването е 11,4%.  

Един от основните фактори за качеството на здравеопазването е кадровата му осигуреност. От 

квалифицираните медицински кадри, критерии за кадровата осигуреност е броят на лекарите и 

стоматолозите, а като индикатор се ползва действащия норматив за брой на лекарите, съответно на 

стоматолозите, падащи се на 1000 д. от населението. Броят на щатните места за медицинските кадри 

се регулира  с действащата Областна здравна карта.  

Данните за 2011 г. сочат, че общият брой на лекарите в Община град Добрич е 369 д, от които:  

 Болничната лечебна помощ – 165 лекари; в т.ч. – “МБАЛ Добрич” АД -  154 лекари;  

 Доболнична лечебна помощ – 139 лекари; в т.ч.  – „ДКЦ I – Добрич“ ООД и „ДКЦ II – Добрич“ 

ЕООД -  69 лекари; общопрактикуващи -  62 лекари; 

 Други здравни заведения -   65 лекари; в т.ч. ЦСМП - 32 лекари 

Общият брой на лекарите по дентална медицина в  гр. Добрич е  76. Те са разпределени основно в 

кабинети за първична стоматологична помощ. 

Степента на задоволеност на населението на  гр. Добрич с лекари към 2011 г. показва, че на 1000 д. се 

падат по 3,97 или 4 лекари. Това е около средната за страната задоволеност, която е 3,8 лекари  на 

1000 д. На практика, реалната задоволеност на населението на гр. Добрич е по-ниска, тъй както вече 

бе отбелязано, част от лекарите, работещи в болничната лечебна помощ и в някои от 

специализираните лекарски практики, обслужват населението от други общини на област Добрич.  

Инфраструктурата на здравеопазването включва цялата материална база,  в която се реализират 

различните лечебни дейности – от профилактичната и друга доболнична до болничната и 

рехабилитационната. Основно място в нея заемат различните видове здравни заведения. По своето 

функционално предназначение те се диференцират на: здравни заведения за доболнична лечебна 

помощ и на здравни заведения за болнична лечебна дейност. Представа за състоянието на системата 

за здравеопазване на територията на гр. Добрич дават данните от таблица 16.  
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таблица 16: Състояние на инфраструктурата на здравеопазването в гр. Добрич – 2012 г. 

Здравни заведения Брой Брой легла 
Брой лекари 

По щат Заети длъжности 

                               Заведения за болнична лечебна помощ 

“МБАЛ Добрич” АД  1 357 158,5 143 

Център за психично здраве 1 95 11 10 

                               Заведения за доболнична лечебна помощ 

Диагностично-консултативни центрове 2 20 71 67 

Медицински центрове 3 0 68 68 

                                 Други здравни заведения и здравни институции  

Регионална здравна инспекция 1 0 13 12 

ЦСМП – Добрич 1 0 60,5 50,5 

ДМСГД Добрич 1 160  7 7 

Източник: ТСБ Добрич 

Доболнична лечебна помощ 

Включва кабинетите на различните видове лекарски практики и Диагностично-консултативните 

центрове (ДКЦ). По-голяма част от лекарските кабинети в града са разположени в ДКЦ. В гр. Добрич 

като основни обекти за доболнична помощ функционират 2 обекта – “ДКЦ І - Добрич”  ООД и “ДКЦ ІІ - 

Добрич” ЕООД.  

Двата диагностично-консултативни центъра са локализирани в източната и североизточната част на 

Централната градска част и са с условия за добър достъп за жителите на жилищните квартали и 

комплекси от източната и североизточната част на гр. Добрич. Като капацитет на разглеждания тип 

здравни обекти с по-големи възможности е  “ДКЦ ІІ – Добрич ” ЕООД. 

Физическото състояние на материалната база на двата ДКЦ в гр. Добрич показва, че се нуждаят от 

рехабилитация. Тази потребност е по-голяма за „ДКЦ ІІ - Добрич” ЕООД. Необходими са саниране на 

фасади и изолацията, подмяна на дограма, ремонт на ВиК и електрически инсталации, асансьори и др.  

Реализацията на посочените недостатъци на материалната база може да се заложи като проекти в 

ОПР на гр. Добрич. В „ДКЦ І - Добрич” ООД през последните няколко години са извършвани частични 

ремонти на сградния фонд.  

Болничната лечебна помощ 

Към този тип здравна инфраструктура попадат три основни болнични  лечебни заведения, а именно: 

 “МБАЛ  Добрич” АД; 

 ЦПСЗ „Д-р П. Станчев“ ЕООД. 

Общият капацитет на болничните легла в инфраструктурата на болничната лечебна помощ към 2011 г. 

е 570, от които 350 в “МБАЛ Добрич” АД, 80 легла в Центъра за психично здраве, 20 – в ДКЦ. Като 

резултат от преструктуриране на болничната лечебна помощ  се редуцира броят на болничните легла. 

В сравнение с 2008 г. техният брой е намалял със 75 легла. Това е в съответствие с концепцията, 

заложена в Националната здравна стратегия  за намаляване на средния престой на болните в 

болничното заведение за сметка на профилактиката и за рехабилитацията и долекуването извън 

болниците.   
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Степента на задоволеност на населението с болнични легла, отнесена само към населението на гр. 

Добрич към 2012 г. е 6,12 легла/1000 д. Реално тя е по-ниска, защото болницата  и Центъра за 

психично здраве са с надобщински функции.  Степента на задоволеност с болнични легла в гр. Добрич, 

е по-ниска от средната за страната, но е съизмерима с тази в развитите европейски и други държави, в 

които болничните легла са с висока годишна “обръщаемост” със среден престой на белен 3-5 дни. 

Физическите параметри на обектите за болнична лечебна помощ в общи линии са добри. В “МБАЛ 

Добрич” АД са реновирани. Първо вътрешно отделение с открит нов Сектор “Инвазивна кардиология” 

и Трето вътрешно отделение с инсталиран “Аргон-плазмен коагулатор”. От ремонт и цялостно 

преустройство се нуждае АГ отделението в болницата.  

Важна особеност в териториалното разположение на болничните заведения е тяхната пространствена 

обособеност  в югозападна посока в Централната градска част (каре между бул. “3-ти Март”, бул. 

“Добричка епопея”, ул. “Панайот Хитов” и ул. “Св.Св. Кирил и Методий”). Така на практика, в 

урбанистичен план, е формиран Специализиран обслужващ център по здравеопазване. На добре 

очертана компактна територия са разположени МБАЛ “Добрич” АД, Центъра за психично здраве, 

Центъра за спешна медицинска помощ и др. 

В сферата на здравеопазването са включени и детските ясли. На територията на гр. Добрич 

функционират 6 обекта с общ капацитет около 500 деца на възраст от 1 до 3 години. Тяхното 

териториално разположение е съобразено с нормативните изисквания за пешеходна достъпност. Те 

са относително равномерно разположени по цялата градска територия, вкл. и в жилищните квартали и 

комплекси.В същата сфера е включена и Детска млечна кухня, с общ капацитет на обхванатите деца 

около 400 . Кухнята е разположена на удобно и достъпно място в централната част на града,  

обособени са и четири изнесени пункта за раздаване на храната в по-отдалечените квартали. 

 

2.3.4. Социални дейности и политики за социално включване 

Политиките на социално включване обхващат всички уязвими социални общности, деца и лица, които 

имат нужда от подкрепа. Важен момент в дейността на органите и институциите предоставящи услуги 

за лица и групи от лица, които са в неравностойно социално положение (включително и за лицата с 

увреждания) е осъзната необходимост от смяна на сега действащия модел водещ до деинтеграция 

към модел осигуряващ условия за интеграция на уязвимите лица и групи от населението. Неговата 

същност  се състои в предлагане на социални услуги в общността на лицата със специфични социални 

потребности.  

През последните три години в социалната политика на община  град Добрич усилията са насочени към  

дейности за превенция срещу социалното изключване на хората в неравностойно социално положение 

и на  лицата в риск. Тази стратегическа цел е в сърцевината на действащата  “Общинска  стратегия за 

развитие на социалните услуги – 2011 -2015 г.”.  Основните направления в този общински документ 

могат да бъдат представени по следния начин: 

 Развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск с цел преодоляване 

на социалното изключване и изолацията, чрез оставане в тяхната семейна и домашна среда,  

развитие на индивидуалните и общностни умения и ресурси, превенция на насилие и 
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експлоатация, превенция на асоциално поведение, социална маргинализация; 

 Деинституализация и подобряване качеството на резидентната грижа,  което се предвижда да 

се постигне чрез ограничаване на функциите на специализираните институции и намаляване 

на дела на хората с увреждания настанени в тях; 

 Развитие на нови форми на социални услуги  от резидентен тип в среда близка до домашната, 

от която да се ползват по-голям брой хора с увреждания; 

 Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в 

неравностойно положение, осигурявайки условия  нуждаещите се да не напускат собствения 

си дом и общност; 

 Грижи за старите хора чрез прилагане на принципа за независим живот в семейна среда или в 

близост до нея и др. 

Основен фактор за развитие на социалните услуги и свързаните с тях специализирани институции е 

броят на лицата, които се нуждаят от тях. Такива са лицата с трайна инвалидност, лицата в социална 

изолация, лицата в риск и др. По данни, съдържащи се в действащата “Общинска  стратегия за 

развитие на социалните услуги – 2011 -2015 г.”, към 2010 г. на територията на гр. Добрич броят на 

лицата с определена степен на инвалидност, които се нуждаят от социална подкрепа и подпомагане е  

показан в таблица 17. 

таблица 17: Брой на лицата с инвалидност (по видове заболявания) в гр. Добрич – 2010 г. 

Видове заболявания Брой на лицата с увреждания 

Пълнолетни Деца 

1. Лица с физически увреждания 1845 71 

2. Лица с множествени увреждания 1838 58 

3. Лица с умствена изостаналост 604 36 

4. Лица с психични разстройства 562 62 

      Общо 5461 227 

Източник: Общинска стратегия за  развитие на социалните услуги в община Добрич-град 2011-2015 

Освен лицата с увреждания, от социални грижи и социално подпомагане се нуждаят и други групи в 

социално неравностойно положение – бездомни лица, самотно живеещи възрастни хора, деца лишени 

от родителски грижи, деца в риск (с противообществени прояви, безнадзорни и просещи, 

наркозависими), многодетни семейства с ниски или без доходи и др.  

Освен държавни и общински структури, които изпълняват функции на доставчици на социални услуги 

с подобна дейност се занимават и редица неправителствени структури и структури от частния сектор 

като: БЧК, фондация “Ръка за помощ”, Център за психично здраве, фондация “Повик” и др. Всички те 

имат лиценз за предоставяне на социални услуги. 

Социални услуги, предоставяни в специализирани институции 

Към 2014 г. на територията на гр. Добрич функционират следните институции за социални услуги: 

 Дом за стари хора – капацитет 115 места; 

 Дом за медико  социални грижи за деца – капацитет 100 места. 
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Общият брой на местата в специализираните институции  (извън общността) бележи тенденция на 

намаляване. Причината за това е трансформацията на модела за интеграция на лицата, нуждаещи се 

от социална подкрепа в общността. 

В съответствие с реализацията на новия модел за социални услуги  на територията на гр. Добрич са 

разкрити следните  социални обекти 

Резидентни социални услуги: 

 Център за настаняване от семеен тип 3 бр., 

 Защитено жилище – 2 бр.  

 Преходно жилище -1бр. 

 Приют за безнадзорни деца и сираци 

Услуги в общността: 

 Дневен център за деца с увреждания; 

 Дневен център за възрастни с увреждания; 

 Център за социална рехабилитация и интеграция; 

 Дневен център за лица с психични разстройства; 

 Център за обществена подкрепа  2 бр. 

 Домашен социален патронаж 

 Общината стопанисва и 7  Клуба на пенсионера. Тяхното териториално разположение е 

съобразено с нормативните изисквания за  достъпност. Те са относително равномерно 

разположени по цялата градска територия, вкл. и в жилищните квартали и комплекси. 

 

2.3.5. Културно наследство и културен живот 

Историческото развитие на Добрич, както и фактът, че от създаването си до днес той е основен 

административен, икономически и културен център на Област Добрич, предопределят богатото 

културно наследство на Общината. Освен многото и значими движими културни ценности, днес в 

града са регистрирани над 100 недвижими обекти, по-голяма част от които са разположени в 

централна градска част. В зависимост от своята класификация те се делят на археологически, 

етнографски, исторически, архитектурни, художествени и на градинското и парковото изкуство. 

Археологическите обекти, както и родната къща на Адриана Будевска и къщата-музей „Йордан 

Йовков”, са с национално значение. 

Община град Добрич работи активно за подобряване защитата на недвижимото културно наследство, 

проучва, въвеждане и усъвършенстване на добрите практики и модели, ангажиране вниманието на 

гражданите с  проблемите на това наследство и потенциала, който то има, и интегриране на 

културните пространства в съвременната градска среда. Доказателство за това са изградените в 

центъра на града лапидариуми, възстановената стара част на Градския парк „Св. Георги”, извършените 

консервационни дейности на сградата на Художествената галерия, успешно изпълненият проект 
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“Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”, както и разработеният и депозиран вече 

проект „Мемориалният комплекс „Военно гробище” – платформи на паметта”. Предприети са и 

необходимите действия за актуализиране на списъка на недвижимото наследство на територията на 

Общината. 

Приоритет в културната политика на Община Добрич е и нематериалното културно наследство, част от 

което е и наследството на малцинствата. Особено внимание се отделя на запазването на старите 

добруджански занаяти, представени в АЕМО „Старият Добрич”, на дейността на 17-те групи за 

автентичен фолклор – певчески и танцови, на възстановките на традиционни обичаи, свързани с 

народния обреден календар, на модерните исторически реконструкции и на участието в 

инициативите на ЮНЕСКО, насочени към популяризиране на живите човешки съкровища. 

За съжаление, днес много традиционни културни изяви като музиката, танца, словото, обредите, 

съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване. От една страна, причините 

се крият в активното налагане на една глобализирана международна култура, свързана с техническия 

и информационен прогрес, а от друга – в уязвимия характер на това наследство, крехко и преходно 

във времето, в повечето случаи съществуващо като факт само в момента на изпълнението и/или при 

предаване на умението. Ето защо насоката, в която работи Община град Добрич, свързана с 

насърчаване носителите на това нематериално културно наследство да практикуват дейностите и да 

предават познания и умения на следващите поколения, е особено важна.  

Предимство на Община град Добрич също така е запазването и развитието на културната 

инфраструктура, която включва както институти с надобщински функции, като театрите, музеите, 

Регионалната библиотека, така и институти, които осъществяват своята дейност основно на 

територията на града – читалища, Младежки център, оркестри и ансамбли, състави, клубове, школи, 

колективи и сдружения и неправителствени организации.  

Културният календар на града предлага разнообразни събития, част от които са с национален и 

международен характер. Това разнообразие се дължи не само на фестивалните форми, но и на широк 

спектър от културни дейности и услуги, които се предлагат както на традиционните за това места – 

театри, музеи, библиотека, читалища, концертни зали и други, така и на алтернативни културни 

пространства – площадите на града, откритите сцени в Градски парк „Свети Георги“ и лапидариумите. 

Годишно в Добрич се провеждат около 3000 събития. Голяма част от тях са насочени към младите хора 

като изпълнители или потребители на култура. Важно значение за Община град Добрич има 

подпомагането на развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите 

хора, както и разширяването на мрежата и развитието на капацитета на доставчиците на услуги - 

културни институти, младежки център, читалища, организации и др. Детски хор „Маестро Захари 

Медникаров”, Общински младежки център „Захари Стоянов”, НЧ „Йордан Йовков-1870 г.”, НЧ 

„Романо дром-2002 г.” и НЧ „Пробуда – 1939 г.”, НЧ „Мевляна-2012 г.“, Арт център „Палитра”, ЗТО 

„Алексия – Изида”, ПФТС „Добруджа”, МШ „Доминанта”, МК „Катлин” и др. предлагат различни 

форми – студии, школи, курсове, клубове, трупи, формации и др. в сферата на изкуството, в които 

децата и младите хора се обучават, развиват своите таланти, дарби и умения и осмислят своето 

свободно време. Тези институти участват също така в организирането на общински, национални и 

международни изяви, инициират дейности и ги реализират. Голяма част от възпитаниците на школите 

и различните формации стават лауреати на наши и международни фестивали и конкурси. Към децата 
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и младите хора на Добрич са насочени и образователните програми на културните институти в града – 

музеи, театри, оркестри, РБ „Дора Габе” и ПФА „Добруджа”. В това отношение вече е натрупан добър 

опит, който следва да се прилага и през следващите години. 

 

2.3.6.   Спорт 

Спортните дейности, развивани на територията на гр. Добрич, се разделят на: 

 организирани в Спортни клубове; 

 неорганизирани, със свободен достъп до спортни обекти в жилищните територии. 

Първата група спортни дейности, организирани в спортните клубове, се осъществява на принципите 

на високото спортно майсторство. За тази цел се използва и съответната инфраструктура – спортни 

зали, тенис кортове, конни бази, специализирани спортни игрища и т.н. Втората група спортни 

дейности е свързана с ползване на спортни площадки и игрища в жилищните квартали и др. спортни 

обекти със свободен достъп. 

В гр. Добрич функционират 35  спортни клуба и спортни школи. В тях се развиват над 25 вида спорт – 

футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика, вдигане на тежести, бокс и др. Като своеобразен 

“инкубатор” за спортни клубове и школи е Спортното училище в гр. Добрич. Съвместно със спортните 

клубове се организират масови спортни и туристически прояви с регионален, национален и 

международен характер. 

Община град Добрич оказва финансова помощ на спортните клубове по утвърдена система от 

критерии, които са заложени в приета от Общинския съвет Наредба.  

В общината има изградени обекти за осъществяване на спортните дейности – професионални и 

любителски. Някои от тях са СК „Добротица“, СК „Русалка“, СК „Изида“.  

Публично-частните партньорства са възприети от общината като успешна форма за сътрудничество с 

бизнеса за модернизирането на спортните бази. По този начин беше извършена  реконструкция  на СК 

„Русалка”, изразяваща се в обновяване и модернизиране на плувния басейн, който бе открит 

официално през  м. септември 2013 година. Изцяло обновени са зала за борба и зала за бокс. 

През 2013 г. с финансовата подкрепа Министерството на физическото възпитание и спорта по два 

проекта на общината бяха модернизирани спортните бази на: Тренировъчно игрище с изкуствена 

настилка и Лекоатлетическа зала „Добротица“, част от Спортен комплекс „Простор“ в град Добрич. 

 

2.3.1.   Младежки дейности 

Младежките дейности в общината се подпомагат от организацията на Младежки общински център 

„Захари Стоянов“. Младежкият център е създаден като  общинска структура, за да предлага условия, 

за осъществяване на дейности, предназначени за децата и младите хора от общината с цел да 

стимулира личностната и социалната реализация и интеграция на младежта към обществото и 

подпомага развитието на интересите и дарованията на децата и младежите - професионални, 

творчески, културни, социални, духовни и други – втяхното свободно време. 
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Центърът изпълнява общински и регионални програми, предназначени за младите хора и подпомага 

и активно съдейства за изпълнението на националната и общинска  политика по отношение на 

младите хора. 

За да удовлетвори разностранните интереси на младежите от общината, Младежкият център 

организира, реализира и партнира в дейности по: 

 общински и национални програми, предназначени за младежта; 

 европейски и други международни програми, насочени към младите хора, младежкия 
обмен и мобилност; 

 набиране, съхраняване, анализиране и разпространяване сред младите хора от общината 
на специфична младежка информация; 

 направление на социалната превенция; 

 направление на културата и художественото творчество; 

 професионалното развитие на младежите от общината - обучение и квалификация; 
подпомагане на младежката заетост; 

 гражданското и здравното възпитание на младите хора; 

 запазването на българските традиции и обичаи; 

 създаването на условия и среда за прекарване свободното време на младите хора от 
общината: забавно-развлекателни, екологични, спортни, туристически и други дейности. 

Общината реализира текущ проект с финансовата подкрепа на Механизъм за финансиране на 

Европйско икономическо пространство за ремонт и реконструкция на младежкия център, развитие на 

нови дейности за деца и младежи и социално включване рисковите групи в обществото. Проектът 

предвижда активен младежки обмен. 

 

2.3.2. Предизвикателства пред демографското развитие и социалната сфера 

Основни предизвикателства в демографското развитие на града и заетостта: 

 Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и 

възпитанието на деца; 

 Подобряване на репродуктивното здраве на населението и превенция на стерилитета; 

 Подобряване на общата демографска информираност и сексуално-репродуктивна култура на 

населението; 

 Осигуряване на предпоставки за обучение през целия живот и специализация; 

 Подобряване условията за мобилност на заетите лица; 

 Разкриване на възможности за осигуряване на практика и заетост на младежите; 

 Справяне със сезонния характер на безработицата; 

 Използване възможностите на програми за временна заетост за осигуряване работа на 

нискоквалифицирани и дългосрочно безработни; 
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Основни предизвикателства в образованието: 

 Намаляване на децата в предучилищна и училищна възраст поражда проблем с оптималните 

капацитети на някои училища. Намаляването на броя на учениците предизвиква затруднения 

за прилагане на делегираните бюджети за тяхната издръжка. Този проблем (при по-нататъшно 

намаляване на броя на учениците) ще налага да се оптимизира училищната мрежа; 

 Физическото състояние на материалната база (основно сградния фонд) на някои училища е с 

лоши или незадоволителни качествени параметри, което налага да се търсят възможности за 

саниране на такива училищни сгради; 

 Очертаващата се неблагоприятна тенденция за нарастване на броя на учениците от І до VІІІ кл., 

напускащи преждевременно училище е проблем със сериозни бъдещи последици за 

нарастване на делът на ниско образовани младежи и за тяхното попадане в рискова среда. 

Основни предизвикателства в здравеопазването: 

 Лошо физическо състояние на части от обекти на доболничната лечебна помощ, изискващи 

необходимост от ремонт на същите; 

 Дисбаланс в броя на лекарите по щат в отделните лечебни заведения и реално заетите места. 

Основни проблеми свързани с културното наследство: 

 Основните проблеми са свързани със състоянието на материално-техническата база в областта 

на културата и необходимостта от по-голям финансов ресурс за разширяване на дейността на 

културните институти и тяхното развитие. Идентифицирана беше също така необходимост от 

формиране на система от публични културно-исторически пространства, създаване на единна 

териториална информационна система на недвижимото културно наследство и на 

монументалните паметници, както и реализиране на мерки за по-нататъшното развитие на 

местната културна среда, на институциите и на културното наследство. 

Основни предизвикателства в социалните дейности: 

 Нарастване на броя на лицата с инвалидност; 

 Разминаване между потребностите и възможностите за удовлетворяването им  при услуги от 

типа на “социален асистент” и “домашен помощник” и „личен асистент”. 

Основни предизвикателства с сферата на спорта: 

 Цялостно подобряване на спортната инфраструктура; 

 Осъществяване на повече спортни прояви и привличане на повече професионални спортисти и 

любители на спорта на тях. 

 

2.4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

Съгласно Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г. град Добрич е в 

категорията на вторичните полюси за развитие, а според йерархичната система на градовете-центрове 

той попада в трето ниво (средни градове). 
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фигура 2: Полюси и оси на развитие  

 
Източник: НСРР 2012-2022 г. 

Град Добрич е формирал зона на активно влияние, в която според проучвания влизат общините 

Добричка, Генерал Тошево и Крушари. 

Добрич е град, развил се в ясна концентрична схема. В него са обособени условно 3 зони – централна 

зона и две концентрични дъги.  

Централна зона 

В територия от около 220 ха, наред с обществените функции, е съсредоточен значителен жилищен 

фонд и обитатели. Обитаването се облагодетелства от възможно най-пълния комплекс от услуги. Това 

е най-развитият и с най-високи ценови нива пазар на недвижимите имоти. Преобладаващата част от 

фонда е масивен. Застрояването е хетерогенно – предимно блоково в централната, южната и 

североизточната част и класически, спокойни квартали с еднофамилни къщи в двор – в 

северозападната и югоизточната част на централната зона. Системното неподдържане на сградите и 

амортизираните инженерни мрежи формират потребности от инвестиции в обновяване, сравними с 

направените до сега за изграждането им. За разлика от големите градове, където обитаването 

системно се изтласква от центъра, Добрич съхранява тази функция. Не липсва стихийно съчетаване на 

обитаването с бизнес функции, което го прави конфликтно и компромисно. Острата потребност в 

зоната от паркиране/гариране влошава не само транспортната проходимост, но и екологичните 

качества на средата.  

Първа дъга (същинската част на компактния град) 

От запад на изток, тази територия включва 7 жилищни квартала: «Запад», «Север 3», «Север 2», 

«Север 1», «Русия 3-4», «Русия 1» и «Русия 2». В обхвата на дъгата (515,4 ха) живеят 24600 обитатели в 

11800 жилища. С изключение на югоизточната част на «Русия 1» (ж.к. «Югоизток»), застрояването е 

предимно малоетажно в индивидуални парцели и ясна квартална структура. Тази дъга е основният 
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носител на градския характер на средата за обитаване. За разлика от централната зона, жилищните 

функции тук доминират. Резервите за ново жилищно строителство са силно ограничени – само в 

отделни или група съседни парцели и то в условия на реконструкция при подмяна на амортизиран 

фонд. Имотната структура е изключително удребнена – средната големина на парцелите е около 500 

м2. С изключение на северната част на «Русия 3-4», изградеността и стандарта на средата е 

сравнително добра. Озеленените пространства за широк обществен достъп са оскъдни. Донякъде този 

дефицит е компенсиран от дворното и улично озеленяване, както и лесния достъп от два от 

кварталите4 до градския парк «Св. Георги».  

Втора дъга (жилищните комплекси) 

Втората дъга е градската тъкан от периода на индустриализираното строителство (1960-90 г.). Обхваща 

кварталите «Балик», «Строител», «Дружба» и «Добротица». Към тази дъга принадлежат и двата 

необлагодетелствани квартала – «Иглика» и «Изгрев». Наред с обслужващи и производствени 

функции, на обща площ от 335 ха са разположени  17800 жилища с 36000 обитатели. Доминантата са 

комплексите, като «Балик» и «Строител» носят белега и на пространствена и на функционална 

“периферия”. Има два ясно обособени сегмента на дъгата – сравнително добър южен и лош северен 

(доказва го и огледалото на пазарните цени). Тук са разположени и най-бедните квартали на гр. 

Добрич – «Изгрев» (1497 обитатели) и «Иглика» (1674 обитатели).  

В града има ясно  дефинирана пространствена организация. Възприетото функционално зониране е с 

ясно обособени зони за обитаване, труд и отдих.  

Като преобладаващо жилищни територии са определени структурите: “Изгрев”, “Иглика”, “Строител”, 

“Север 1 ÷ 3”, “Русия 1 ÷4 “, “Балик”, ”Запад”, “Дружба” и “Добротица”. Най-общата им характеристика 

може да се резюмира по следния начин: 

 “Русия 1” – в територията има елементи от градско значение (автогара, пазар и хипермаркет). 

За отбелязване е, че частта с  комплексно застрояване е в по-добро състояние на жилищната 

среда по отношение на състоянието на уличната мрежа и вътрешно кварталните пространства; 

 “Русия 2” – територията е усвоена изцяло от жилищни квартали с индивидуално застрояване в 

парцели. Като незадоволително може да се отчете състоянието на обществените и зелени 

пространства. Уличната мрежа в района е в задоволително състояние. На този етап не е  добре 

обслужена територията с обекти на общественото обслужване; 

 “Русия 3 и 4 “  - територията се характеризира с парцелно застрояване. Липсата на обществено 

озеленяване се компенсира от богатото дворищно такова. С изключение на главните 

транспортни оси – бул.”Хр.Ботев” и бул.”Добруджа”, останалата улична мрежа е в 

задоволително състояние. Същото може да се твърди и за елементите на общественото 

обслужване; 

 ж.к. “Балик” – в комплексът преобладава панелно застрояване /5-8 етажа/. В чертите на 

територията се намира и парк “Добротица”, за който има нова визия и проект за 

реконструкция. Част от територията на комплекса, тангирана от околовръстния път и този за 

                                                           
4
 Русия 1 и Русия 2 
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Балчик е не застроена. Главните комуникационни оси на комплекса са в добро състояние за 

разлика от обслужващата улична мрежа. В незадоволително състояние са ВиК мрежите, които 

се нуждаят от реконструкция. Вътрешно кварталните пространства търпят развитие по 

отношение на насищане с детски и спортни площадки. Незадоволително развитие има и 

мрежата от обслужващи обекти. Действащият подробен устройствен план на комплекса 

предвижда изграждането на велоалея, като част от една обща градска концепция за този вид 

транспорт; 

 кв. “Изгрев” – територията е изцяло застроена парцелно с голяма гъстота на обитаване и липса 

на обществени пространства. Липсва благоустроена улична мрежа и озеленени терени. 

Първичната техническа благоустроеност /ВиК и Ел. мрежи/ е в лошо състояние; 

 ж.к.”Строител” – територия с комплексен начин на застрояване. Комплексът е подлежи на 

благоустрояване в рамките на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град 

Добрич”. Незадоволително е състоянието по отношение на транспортната и инженерни 

мрежи. Като негативен момент се отчита липсата на  актуален подробен устройствен план; 

 ж.к. “Иглика” – територията се характеризира със смесен характер на застрояване – 

индивидуално в парцели и комплексно. Техническата инфраструктура в територията е 

обновена в последните години. Има какво да се желае по отношение на благоустройството на 

територията, включително и на зелените площи към комплексното застрояване. Тези 

мероприятия са залегнали в действащия ПУП-ПРЗ; 

 Район “Север 1- 3” – характеризира се с изключително парцелно застрояване с единични 

блокове в източната му част. В територията липсват благоустроени озеленени пространства. В 

ход са проекти за реконструкция на парк “Хаджи Баалар”. Освен главната улична мрежа - 

ул.”Калиакра”, бул. “25-ти септември”, ул.”Отец Паисий” и бул. “Русия”, която е в добро 

състояние, обслужващата квартална улична мрежа е в задоволително състояние. С 

реализиране на намеренията, залегнали в одобрения ПУП-ПРЗ за първа и втора част на 

района, ще се оформи рамката по северния контур на бул. “Добруджа”. Липсата на актуален 

план за част 3 от територия на района не дава възможност за цялостно подобряване на 

условията на жилищната среда в него; 

 Район “Запад” – характеризира се с индивидуално застрояване в парцели. Състоянието на 

уличната мрежа и елементите на общественото обслужване е задоволително. Структурата на 

района не позволява реализацията на обществени зелени пространства; 

 ж.к.”Дружба” – характеризира се с комплексен начин на застрояване и голяма степен на 

изграденост (завършеност). Уличната мрежа е в добро физическо състояние. Така могат да се 

характеризира и мрежата от обекти на общественото обслужване и елементите на зелената 

система; 

 ж.к. “Добротица” – територия с комплексен начин на изграждане. В югозападната му част има 

терени заети с производствени и търговски дейности, които не влизат в конфликт с основната 

функция - обитаване. Наличието на парк “Хан Аспарух” е едно предимство за комплекса. 

Неговата северна част е в идеално състояние, докато южната се нуждае от провеждане на 

благоустройствени и паркоустройствени мероприятия. По действащия ПУП се предвижда 
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доизграждане на комплекса, което дава възможност за оформяне на завършена и 

балансирана жизнена среда; 

 По отношение на зона ”Център” трябва да се отчете, че зоната се характеризира със смесен 

характер на застрояване – индивидуално парцелно застрояване и квартали с “комплексен” 

начин на застрояване. Тук са разположени основни обекти на обществено обслужващи 

дейности от градско и областно ниво. Отличително за този район е, че към него спада ж.к. 

”Знаме на мира”, територия характерна със смесен начин на застрояване. С реализиране на 

намеренията, залегнали в одобрения ПУП-ПРЗ за комплекса, ще се оформи рамката по южния 

контур на бул. “3-ти март”. В тази зона са основните обществени  и публични пространства на 

градско ниво (в това число и “старата” и “нова” пешеходни зони). Тя е наситена и с паметници 

на недвижимото културно наследство. През 2011 г. южната част на “старата” пешеходна зона 

(х-л “Добруджа” – до парка) е реновирана и има ново звучене. По отношение на показателя 

благоустроеност, тази зона е най-добрата от всички градски структури. Транспортната 

осигуреност е добра, но проблем тук е липсата на комуникационни връзки север – юг, 

прекъснати с реализацията на втората пешеходна зона/ и недостатъчния брой паркоместа. С 

цел цялостно подобряване и обхващане на централната градска част е необходимо да се 

проведе конкурс за архитектурен проект за довършване на централната зона; 

 Като важно публично пространство в рамките на града  се откроява  градския парк “Св. 

Георги”, който е реконструиран в последните години, като е наситен с множество атракции, 

спортни и развлекателни кътове. Озеленяването в зоната е богато и добре подържано; 

 Многофункционалната зона, южно от “Русия 2” се характеризира с наличието на разнородни 

дейности: Център за защита на природата и животните, разсадник, терен на “Добрички 

панаир” и др.; 

 Зоните за приложение на труд  в града са: ПЗ “Запад” и ПЗ “Север”.  Липсата на актуални 

планове за двете зони, отразяващи промените в тях през последните 20 години е сериозен 

проблем. Само за една атрактивна в инвестиционно отношение територия в зона “Запад” – 

“Бизнес зона Добрич” има изготвен подробен устройствен план; 

 Гробищен парк на гр. Добрич – гробищният парк е достигнал максималната си площ и не е 

възможно да се разширява повече. Необходимо е спешно да бъдат предприети мерки за 

намиране на алтернатива на съществуващото състояние. 

 

2.4.1. Жилищен сектор 
В този раздел са представени два среза на жилищния сектор на град Добрич – общ профил на целия 

град и анализ на жилищните територии по структурни единици5.  

Количествени характеристики на жилищния фонд 

                                                           
5
 „Структурни единици” – това са части от територията на града, покриващи границите на традиционните 

квартали и действащите подробни устройствени планове – общо 20 бр. 
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Жилищният фонд в гр. Добрич  към 01.02.2011 г. наброява 40 330 жилища, от които 7 767 необитаеми 

(19.3 %), разположени в 9 963 сгради.  

Структурата на жилищния фонд по година на строеж показва, че най-старият сегмент от фонда е 

построен преди 1919 г. (над 90 г.) и представлява 0.3 % от общия брой на жилищата. Най-новите 

жилища с възраст под 30 години съставляват 45.6 % от общия брой към 2011 г. или 18 379. Най-

интензивно строителство е осъществено в периода 1970 - 79 г., когато са изградени 32.1 % от 

жилищата, или общо 12 954.   

 

таблица 18: Брой жилища към 01.02.2011 г.  

Година/и Брой жилища Относителен дял - % 

общо 40 328 100.0 

Преди 1919 145 0.3 

1919 – 1949  1033 2.6 

1950 - 1959 1536 3.8 

1960 - 1969 6281 15.6 

1970 - 1979 12954 32.1 

1980 -  1989 11621 28.8 

1991 - 1999 4661 11.6 

След 2000 2097 5.2 

Източник: НСИ 

Качествени характеристики на жилищния фонд 

Конструкция: Съгласно статистическите критерии за 2011 г., структурата на жилищния фонд по 

конструкция се определя в 8 категории. Състоянието към 01.02.2011 г. е следното:  

 

таблица 19: Жилища към 01.02.2011 г. по конструкция в град Добрич 

Тип конструкция Брой Относителен дял % 

Жилища - общо 40328 100.0 

Панелни 14909 37.0 

Стоманобетонни 4311 10.7 

Тухлени с бетонна плоча 13746 34.1 

Тухлени с гредоред 6595 16.3 

Камък 31 0.08 

Кирпич (сурови тухли) 614 1.5 

Дърво 113 0.3 

Други 9 0.02 

Непоказано - - 

Източник: НСИ 

Подобно на всички големи градове, около половината от фонда (19220 жилища) е строен по 

индустриални технологии с подчертано доминиращ дял на панелните (14909 жилища).  
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Като цяло, физическото състояние на жилищния фонд не е добро. Това се дължи на сравнително 

ниското строително качество и недобрата поддръжка през годините. За да се осигури добър жилищен 

стандарт и продължителност на живота на жилищния фонд през следващите 20-30 години, е 

необходимо осигуряването на реконструкция и саниране на жилищните сгради с приоритет на най-

уязвимите - панелните. Те са разположени в 261 сгради и към 2011 г. са осигурявали подслон за 32720 

обитатели (близо 36% от населението на гр. Добрич).  

Етажност: В сгради до 3 етажа (малоетажни) са разположени общо 30.0% от жилищата в града. В 

средноетажни сгради (4-5 етажа) са разположени общо 15.2 % и във високоетажни сгради (над 6 

етажа) - 54.8 %. 

таблица 20: Жилища към 01.02.2011 г. в град Добрич по етажност на сградата, в която се 
намират 

Етажност Брой Относителен дял - % 

Жилища - общо 40328 100.0 

Едноетажни 7857 19.5 

Двуетажни 2567 6.4 

Триетажни 1666 4.1 

Четириетажни 2344 5.8 

Пететажни 3799 9.4 

Шест + етажа 22095 54.8 

Източник: НСИ  

Благоустроеност: Жилищният фонд на гр. Добрич е сравнително добре благоустроен, отчитайки 

статистическите данни за наличност на основни благоустройствени елементи – ток, вода, обществена 

канализация. Без основни благоустройствени елементи са само 7,7% (2703 бр.) от жилищата. 

Свързаните с обществена канализация са 93.3 % от жилищата, но колекторната система е 

недоизградена. Водопреносните и канализационните мрежи са амортизирани. Надеждността на 

инженерните мрежи и финансовата достъпност на съответните услуги са ниски. Този факт мотивира 

оценката: Стандартът на добричките жилища е нисък (в сравнение с нормативния еталон). 

таблица 21: Жилища към 01.02. 2011 г. по благоустроеност в град  Добрич 

Благоустройствени показатели Брой Пол. площ – кв.м. 

Жилища - общо 40330 3004772 

Има водопровод, вътре в жилището 39237 2963846 

Има водопровод, извън жилището 974 35860 

Няма водопровод 119 5067 

Свързана с обществена канализация 37627 2856559 

Свързана с изгребна яма 365 24951 

Свързана със септична яма или друго пречиствателно 

съоръжение 1257 67976 

Свързана с попивна яма 701 39150 

Няма канализация 380 11960 

Източник: НСИ 
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Отопление: Делът на обитаваните жилища с централно  отопление е символичен – 0.3 %, като най-

много жилищата се отопляват с електричество 44.3 % и дърва 28.2 %.  Бъдещето е на газоснабдяването 

на жилищните и обществените сгради.  

таблица 22: Обитавани жилища по вид на отоплението в град Добрич към 01.02.2011г.  

Вид на отоплението Брой Относителен дял - % 

Жилища - общо 32563 100.0 

От централен източник 2007 6.2 

Парно отопление от централен източник 81 0.3 

Газ от централен източник 1926 5.9 

От собствен източник 30556 93.8 

Електричество 14423 44.3 

Нафта 109 0.3 

Газ 873 2.7 

Въглища 5847 18.0 

Дърва 9197 28.2 

Други (термопомпи, пелети и други ) 107 0.3 

Източник: НСИ 

Енергийна ефективност: Проблемът за енергийната ефективност е осъзнат и институционализиран в 

национален мащаб. Изработена е нова нормативна рамка (Закон за енергийна ефективност и 

подзаконови нормативни актове). От 2012 г. стартира национална схема по ОПРР за саниране на 

многофамилни жилищни сгради, осигуряваща 50% субсидия за собствениците на обновените жилища, 

но общината не е ангажирана в институционалната схема за обновяване на жилищния фонд. 

Индивидуално инициирано и пазарно реализирано частично саниране, е довело до подмяна на 

дограма в 14370 жилища (35,6%) и външна изолация на около 7000 жилища (17%). Но финансовите, 

правните и организационните условия за масови практически действия по енергийното саниране на 

жилищните сгради все още не са осигурени.  

Принудителното разхищение на енергия и пари продължава. Наследените лоши експлоатационни 

качества на фонда (особено панелния) и неадекватната система на управлението и поддържането му, 

принуждават обитателите да консумират двойно повече от необходимата енергия. 

Жилищно потребление и жилищни потребности 

Жилищно потребление: Изчислено на базата на общия наличен фонд, жилищното потребление в гр. 

Добрич е 443 жил./1000 обитатели и е значително над приетия в ЕС стандарт (420 жилища/1000 

обитатели). Но този показател има адекватна диагностична стойност в условията на балансирани 

икономики и развити жилищни пазари. В гр. Добрич, той се деформира сериозно от голямото 

количество необитавани жилища - 7767 бр., или 19.3 % от жилищния фонд. Затова високата стойност 

не означава висок стандарт на жилищно потребление, а по-скоро висок дял на необитаван фонд. Ако 

се вземат предвид само обитаваните стандартни жилища, стойността на този показател влиза в 

реалистичните си стойности – 358/1000 - по-ниски от средно-европейските. 

Към 01.02. 2011 г.  в едно жилище живеят средно 2.26 лица, на едно жилище се падат средно по 74.50 

м2, а на обитател – 33.01 м2 полезна площ при обща полезна площ за града 3 004 773 м2. Основният 

показател за жилищна осигуреност на населението - жилищната площ/човек, е 26.00 м2.  
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таблица 23: Площ на жилищата в град Добрич към 01.02.2011 г. 

Жилища – общ брой 40330 

Полезна площ – м
2
 3004773 

Жилищна площ – м
2
 2272430 

Полезна площ/човек - м
2
 33.01 

Жилищна площ/човек - м
2
 25.00 

Полезна площ/жилище - м
2
 74.50 

Жилищна площ/жилище - м
2
 56.35 

Брой жилища/1000 д. 443 

Брой обитатели/жилище 2.26 

Източник: НСИ 

Жилищни потребности: Фактът, че близо 20% от жилищата са необитавани може да създаде 

илюзорна представа, че гр. Добрич не се нуждае от нови жилища. При реално потребление от 358 

жилища/1000 обитатели, съществува статистически дефицит от 62жилища на 1000 обитатели (за да се 

достигне стандарта от 420/1000). Това означава, че ако всички жители на гр.Добрич достигнат 

стандартно жилищно потребление, още 5600 жилища трябва да се включат в употреба (нови и/или 

сегашни необитавани). Същевременно се е оформила обратна тенденция - независимо от новото 

строителство, потреблението в старите обитавани жилища се е влошило. Освен това, съществува 

тенденция към намаляване на обществения наемен сектор, а това е в противоречие с увеличаващото 

се социално разслоение и уязвимост. При това, общинските жилища са разпръснати, което ги прави 

трудно управляеми и неефективни. 

Управление и функциониране 

Жилищна политика: Жилищната политика на Добрич още не е извоювала нито приоритет, нито 

институция (структура) с адекватен статут и капацитет. Общината поддържа картотека за 

“регистрираната жилищна нужда” (над 2600 домакинства), но няма нито законовото задължение, 

нито ресурсите, за да реагира на нуждата от социални жилища.  

Бездомство и социални жилища: Относително добрите количествени показатели, високият дял на 

жилищата, обитавани от собственици и наследената система за регистрацията на нуждата от социални 

жилища, донякъде смекчават проблема “бездомство и социално жилище”, но проблемът 

“бездомство” съществува, а към него не са насочени нито политическо внимание, нито ресурси. 

Наследената система за картотекиране на жилищната нужда не отчита специфичните нужди на 

уязвимите групи. Потребността от социални жилища не е осигурена с ресурси. 

 

2.4.2. Оценка на потенциала, проблемите и на факторите на въздействие върху 
жилищната система на гр. Добрич 

В заключение по този раздел, приоритетните проблеми/потребности на жилищната система на гр. 

Добрич са: 

 Създаване на условия за масово обновяване на многофамилните сгради (желателно е това да 

стане в интегрирани проекти за преструктуриране на цели териториални единици, с включване 

на ПЧП за целесъобразни/необходими инвестиционни инициативи, генериращи печалби и 
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работни места в жилищна среда); 

 Преструктуриране и разширено възпроизводство на общинския жилищен фонд (технологията 

е представена в Националната жилищна стратегия); 

 Институционално и кадрово укрепване на сектора в общинската администрация; 

 Независимо от привидния излишък, съществува потребност от терени за нови еднофамилни 

къщи с двор;  

 Панелните комплекси трябва да бъдат преструктурирани и обновени, за да се удължи 

физическия и социалния им живот; 

 Ресурсът, привличан в жилищния сектор, е крайно недостатъчен; 

 Изявени са териториални диспропорции и рискова неравномерност в усвояването на 

градската територия (включително околоградския район); 

 Максимално широка газификация на жилищния фонд. 

 

2.4.3. Техническа инфраструктура 

2.4.3.1. Транспортно-комуникационна инфраструктура 

Поради специфичното си разположение, гр. Добрич се обслужва предимно от автомобилен и в малка 

степен от железопътен транспорт. Транспортни услуги с воден и въздушен транспорт на практика се 

осъществяват посредством близките международно летище и пристанища в гр. Варна и Балчик. 

Комуникационно-транспортната система на гр. Добрич обхваща автомобилния, железопътния и 

масовия градски обществен транспорт, таксиметров транспорт (маршрутни таксита и таксита), пътната 

и уличната мрежа със съоръженията за обслужване, местата за паркиране и гариране и съоръженията 

за регулиране. Транспортната инфраструктура включва железопътната гара, автогарата, тролейбусната 

инфраструктура, автобусния транспорт, няколко велоалеи за велосипеден транспорт и зони обособени 

за пешеходно движение. 

Автомобилен транспорт. Като цяло пътната инфраструктура в града има висока степен на 
изграденост, създава добри условия за автомобилен транспорт и може да поеме търсенето, но 
качеството на транспортните услуги е незадоволително най-вече поради лошото състояние на пътната 
настилка и нехомогенното развитие на наличната пътна мрежа. 

Анализът на гъстотата на републиканската пътна мрежа по области според класа на пътя показва, че: 

 Област Добрич е една от 18-те области без автомагистрали в нея; 

 гъстотата на първокласните пътища 17,586 (km/1000m2) е значително под средната за страната 

26,756; 

 гъстотата на второкласните пътища 51,274 е над средната за страната 36,306; 

 гъстотата на третокласните пътища 106,363 е съизмерима със средната в страната 108,277. 

Републиканската пътна мрежа в региона на Добрич не попада в обхвата на трансевропейските 

коридори. Пътищата са предимно II и III клас, а единствения път в TEN-T мрежата на територията на 
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област Добрич е част от първокласния път I-9, осъществяващ крайбрежната връзка Бургас – Варна - 

Дуранкулак, който обаче по интензивност на движението и по обслужване отстъпва в значителна 

степен на направлението Варна-Добрич-Констанца. 

Поради равнинния характер на терена се е обособила и е ясно изразена радиалната транспортна 

структура с околовръстен път, за провеждане и преразпределяне на транзитното движение (II-97) и 

второкласни пътища включващи се към него, както следва: 

 II-29 – по тази връзка се осъществява движението между Добрич и Варна, който като център 

най-голям потенциал в района естествено привлича и излъчва значителен обем 

кореспонденции, както трудови, така и пътувания с цел рекреация или обучение. Пътят е 

важен и за направлението на трафика по оста север юг в източната част на страната, а освен 

това посредством него се достига и до АМ „Хемус“, която от своя страна предоставя 

възможност за по-бърз транспорт по направлението изток- запад.По този път се осъществява и 

трансграничния преход Добрич – Констанца; 

 II-71 – основна връзка към туристическия комплекс черноморски комплекс Албена, където 

особено през летния сезон намира заетост значителна част от трудоспособното население на 

Добрич. На север пътя води до гр. Силистра, където се очаква да бъде построен следващия 

мост на р.Дунав и да подобри трансграничната свързаност; 

 II-27 – директна връзка към другия по-голям град и туристически център на брега на Черно 

море – Балчик. Посредством този път жителите на Добрич имат относително лесен и бърз 

достъп до пристанището в Балчик. Има индикации, че и летището в Балчик ще бъде 

реновирано, което респективно ще увеличи възможностите за ползване и на въздушен 

транспорт. Същия път е връзка и към вътрешността на старта в западна посока  - Нови Пазар, 

Шумен, Търговище. 

Останалите третокласни пътища и тези от общинската пътна мрежа обслужват трафик с локален 

характер и имат само местно значение.  

Железопътен транспорт. Железопътен възел свързва Добрич със столицата‚ крайбрежието и 
европейски страни. ЖП гара Добрич е с 12 основни коловоза. Поради просрочените ремонти, 
състоянието на железопътната инфраструктура като цяло е незадоволително, което води от една 
страна до намаляване на средната скорост и комфорта при пътуване, а от друга увеличаване на 
експлоатационните разходи и времето за пътуване. В голямата си част осигурителните, 
телекомуникационните и енергозахранващите системи са остарели и са на ниско технологично ниво, 
което води до проблеми свързани с осигуряването на безопасността на пасажерите. Всичко това води 
до незадоволително качество на железопътната транспортна услуга и понижава нейната атрактивност 
и респективно търсенето и. 

Въздушен и воден транспорт. Близостта на град Добрич до град Варна (летище, пристанище - 45 км) 
и град Балчик (пристанище - 36 км) прави удобно използването на въздушния и морски транспорт. 

Има известен нереализиран потенциал по отношение на въздушния транспорт – на територията на 

община Добрич има старо летище, което поради слабо търсене на подобен тип услуги и 

незадоволително състояние към настоящия момент не е разработено и е неизползваемо. 
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Масов градски транспорт. Системата на обществения транспорт в Добрич е организирана в две 
направления - тролейбусен и автобусен транспорт. Автобусният транспорт в града се осъществява от 
14 автобусни и 7 тролейбусни линии, като месечно се извършват около 200 хил. км. пробег.  

Основният разпределителен транспортен център в областта е Автогара-Добрич. От автогара Добрич по 

различните направления ежедневно се извършват около 200 междуселищни курса. 

Транспортното обслужване в общината основно се извършва от четири фирми: “Пътнически превози” 

ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, “Автобусен транспорт” ЕООД и “ПГ Комерс” ООД, като в 

междуселищните направления участват - ”Албена Автоекспрес 98” ООД, “Минибус експрес” ООД, ЕТ 

”Спринт”, ЕТ “Агро транс”, СД ”Радилов и синове”, “Темпо травъл” ООД. 

Мрежата на тролейбусния транспорт е развита преди повече от 20 години и не отразява променените 

реалности по отношение на работните пътувания на населението. Разпределението и заетостта на 

работещите е претърпяло значителни промени през последните години, което респективно води и до 

неефективност при изпълнението на превози по старата транспортна схема на тролейбусния 

транспорт. Няма налични проекти (идейни или технически) за развитие на нови тролейбусни линии. 

Контактната мрежа и токоизправителните станции не са в добро състояние и се нуждаят от ремонт. 

Нивото на използване(напълване на превозните средства) на капацитета на тролейбусния транспорт е 

изключително ниско – 15%. Финансовото състояние на дружеството извършващо превозите е 

незадоволително. 

Транспортно-комуникационната схема е стара и не отразява реалните потребности на населението от 

превози. Автомобилният, тролейбусният парк и контактната тролейбусна мрежа са силно 

амортизирани, с незадоволителни експлоатационни характеристики, водещи до увеличавана на 

замърсяването на околната среда и разходите необходими за поддръжка и експлоатация. 

Маршрутите не са оптимални, част от тях се дублират и не предлагат ефективно обслужване 

съобразно променените реалности в икономиката и структурата на града. Честотата на следене и 

спазването на разписанията от автобусите не е на необходимото ниво. Чистотата и комфорта при 

пътуване с градски транспорт е крайно незадоволителен, което прави този вид превоз 

непривлекателен и стимулира увеличаването на превозите с лични автомобили. Последното от своя 

страна води до повече задръствания и екологични проблеми, като увеличаване на вредните емисии и 

допълнително шумово натоварване. 

Няма автоматизирана диспечерска система за управление и контрол на превозните средства. Липсват 

електронни информационни табла по автобусните спирки и вътре в превозните средства за 

предоставяне на информация в реално време. Голяма част от спирките се нуждаят от облагородяване 

и реновиране. 

В отговор на тези проблеми общината е разработила прединвестиционно проучване за системата на 

градския транспорт на град Добрич. Прединвестиционното проучване за системата на градския 

транспорт ще позволи общината да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 

през следващия програмен период 2014-2020 г. и като бенефициент да модернизира градския 

транспорт. Община град Добрич активно си взаимодейства с другите общини от областта във връзка с 

оптимизацията на областната транспортна схема. С решение на Общинския съвет е утвърдена  нова 

общинска транспортна схема, която влиза в сила от 01.07.2014 г., съгласно която обществения превоз 
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на пътници ще се осъществява само с автобуси т. е. необходимостта от тролейбусен транспорт ще 

отпадне. 

Таксиметров транспорт. Таксиметровият транспорт на територията на общината се реализира 
посредством около 400 таксита. Няма маршрутни таксита. Такситата конкурират сериозно 
обществения транспорт. Съществува практика, групи от потенциални пътници на масовия градски 
транспорт да наемат заедно таксита, спиращи нерегламентирано по автобусните спирки. Такситата са 
опитват да дублират, както обществения транспорт в рамките на града, така и при междуселищните 
превози. По експертна оценка на операторите нерегламентирания таксиметров превоз води до 20% 
загуби при обществения масов транспорт. 

С оглед подобряване на организацията и безопасността на движението има необходимост от 
преразглеждане на местостоянките на такситата и режимите за спиране и паркиране в различните 
зони на града. Друга възможност за бъдещо развитие е използването на електро транспорт, особено 
като се има предвид, че гр. Добрич е втория град в страната след София в който вече има действаща 
електрозарядна станция и предстои да бъде изградена цяла мрежа в региона. 

Пешеходно движение. Поради сравнително неголямата площ на града, немалка част от живеещите в 
него се придвижват пеша (особено при добри атмосферни условия). Добрич има една от най-големите 
пешеходни зони в централната част на града. Пешеходното движение се осъществява по наличната 
улична мрежа – по тротоарите, по пешеходни алеи в парковете, места за отдих и развлечение, в 
обособени пешеходни зони, организирани специално или чрез забрана на автомобилното движение. 
Добрич разполага с една от най-големите обособени зони за пешеходно движение в центъра на 
града, която е възстановена в предните няколко години и в момента се ползва активно за рекреация. 

Пешеходното движение в кварталите обаче не е достатъчно добре организирано. На места е 

затруднено или блокирано, поради разположените заведения, магазини, паркирали автомобили, 

намаления габарит на тротоарите и лошото състояние на настилките, неправилното ситуиране на 

спирките, лошата осветеност и обезопасеност. 

Велосипедно движение. Развитието на велосипедните трасета на територията на общината е много 
слабо. В повечето случаи те са пренебрегнати при развитието на транспортната инфраструктура, за 
сметка на приоритетно разрастващата се автомобилна инфраструктура. 

Реализиран е проект за платено ползване и наемане на велосипеди, като велосипедите вече са 

налични и стоянките за тяхното паркиране са изградени. Липсва обаче адекватна на нуждите 

велоалейна мрежа. Община Добрич разполага със „Схема за организация на велосипедното движение 

в градските и крайградските зони на гр. Добрич“, която обаче се нуждае от актуализация и 

преработка.  

Реализираната велоалея в обособената пешеходна зона в централната градска част е крайно 

недостатъчна за обслужване на гражданите за осъществяване на техния достъп до публични и 

административни услуги. От друга страна изграждането на велоалеи в зоните с преобладаващ 

социален характер, където по отношение на транспортното обслужване има най-много проблеми, пък 

би довело да максимизиране на ефекта поради факта, че ще бъде обслужена най-голяма част от 

активното население на града. 

Именно поради това, и като са отчетени специфичните особености на града, е необходимо така 

предложената велоалейна мрежа да се сгъсти и уплътни. Това е илюстрирано на следващата фигура, 
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където със зелено са маркирани трасетата заложени в наличната схема, а с кафяв пунктир насложени 

са ново предложените трасетата, ориентирани към по-ефективно транспортно обслужване. 

фигура 3: Велоалейна мрежа – предложение за развитие 

 

Източник: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич (2014-2020) 

 

Необходимо е да се предвидят и разработят, и съответните технически проекти за изграждането на 

конкретните велоалейни трасета. Изграждането им би допринесло в значителна степен и за създаване 

на условия, за повишаване на спортната и здравословна активност на населението на град Добрич, 

както и достъпа до наличните спортни бази, и паркове за рекреация. Не на последно място 

създаването на инфраструктура за немоторизиран транспорт е възможност и начин за ефективно 

намаляване на използването на личен автомобил, за сметка на по-екологичния и здравословен начин 

на придвижване пеша или с велосипед. 
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Улична мрежа. Уличната мрежа на град Добрич е развита съобразно характерните теренни дадености 
и наличието на железопътна линия, като схемата на града е радиално-кръгова с елементи на свободна 
или правоъгълна в отделни райони. Класовете на улиците по данни на Община град Добрич са 
следните:  

Градски магистрали ІІ-ри клас (с прекъснат режим на движение): 

 бул. “3-ти март” от началото на пешеходната зона (бул. “25-ти септември”) в посока към 

Силистра. Булевардът има две платна за движение с по 7,50 метра широчина (на отделни 

участъци до 7,30 метра) със средна разделителна ивица; 

 бул. “Добричка епопея” има две платна за движение с по 7,50 метра широчина със средна 

разделителна ивица; 

 бул. “Добруджа” (от кв. “Рилци” посока Балчик) има две платна за движение с променлива 

широчина – от 7,50 метра до 10,50 метра със средна разделителна ивица; 

 бул. “25-ти септември” като продължение на пешеходната зона в посока Варна и има две 

платна за движение с по 7,50 метра широчина със средна разделителна ивица и 

 бул. “Русия”, обхождащ част от южната и изцяло източната страна на ЦГЧ от бул. “25-ти 

септември” в посока към Генерал Тошево. Булевардът има две платна за движение с по 7,50 

метра широчина със средна разделителна ивица. 

Районни артерии ІІІ-ти клас: 

 ул. “Отец Паисий” в участъка от бул. “Добруджа” до бул. “25-ти септември” (тук е включена и 

малка част от ул. “Ген. Гурко”), едно платно с 8,50 метра широчина; 

 ул. “Кирил и Методий” в участъка от ул. “Сан Стефано” до бул. “Добричка епопея” - едно 

платно с 7,50 метра широчина; 

 ул. “Сан Стефано” - едно платно с 10,50 метра широчина;  

 ул. “Васил Левски” от ул. “Сан Стефано” до ул. “Цар Петър” - едно платно с 8,50 метра 

широчина и  

 ул. “Цар Петър” - едно платно с 8,00 метра широчина.  

Главни улици ІV-ти клас: 

 ул. “Кирил и Методий” в участъка от ул. “Максим Горки” до ул. “Сан Стефано” с едно платно от 

7,50 метра широчина; 

 ул. “Максим Горки” с едно платно от 7,00 метра широчина; 

 ул. “Хан Аспарух” с едно платно от 6,00 метра широчина; 

 ул. “Васил Левски” от ул. “Цар Петър” до ул. “Страцин” - едно платно с 8,50 метра широчина;  

 ул. “Страцин” с едно платно от 5,00 метра широчина; 

 ул. “Любен Каравелов” с едно платно от 7,00 метра широчина; 

 ул. “Вардар” от ул. “Отец Паисий” до бул. “Русия” - едно платно с 7,00 метра широчина;  
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 ул. “Гоце Делчев” от ул. “П. Р. Тошев” (ул. “Батак”) до бул. “Русия” - едно платно с 9,00 метра 

широчина;  

 ул. “Батак” (и ул. “П. Р. Тошев”) от ул.“Отец Паисий” до ул. “Гоце Делчев” - едно платно с 6,00 

метра широчина и 

 ул. “Дунав” от бул. “Русия” до ул. “Вардар” - едно платно с 9,00 метра широчина. 

Второстепенни улици 

Останалите улици в ЦГЧ на гр. Добрич са събирателни улици V-ти клас или обслужващи улици VІ клас. 

Общата дължина на уличната мрежа в ЦГЧ е 36,100 км., а на главната улична мрежа - около 14,600 км. 

Главните улици имат необходимата плътност според Наредба № 2, която трябва да бъде 3÷4 км/км² 

или със средно разстояние между тях от 650 до 500 м. При обща площ за ЦГЧ на Добрич от 228 ха (2,28 

км²) и обща дължина на главните  улици 14,6 км. плътността е 6,4 км/ км², което е значително над 

нормативните изисквания и е много добър показател за нивото на транспортно обслужване и 

достъпност от автомобили. 

Правени са ремонти и реконструкции, но всички градски артерии и главни улици са изградени преди 

повече от 25-30 години и експлоатационният им срок отдавна е изтекъл. Главните входно-изходни 

улици и булеварди се явяват естествено продължение на републиканските пътища от околовръстния 

път към центъра на града. Те са с достатъчен габарит за повеждане на трафика,което от една страна е 

добре, но от друга страна се явява недостатък, защото довежда значително по-количество движение в 

центъра на града, където вече се създават затруднения и задръствания. 

През изградената на територията на град Добрич комуникационно-транспортна система в момента се 

осъществява само т.нар. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло по 

околовръстния път, който е с подходящ габарит. 

Техническата инфраструктура е в изключително лошо състояние. Не е решен проблема с паркоместата 

и паркингите. Липсва шумо- и прахо- изолация от намиращите се в непосредствена близост големи 

пътни артерии. Във всички квартали е необходимо комплексно разрешаване на инфраструктурните 

проблеми – улици и тротоари, паркинги, детски и спортни площадки, спортни зали и комплекси, места 

за отдих, квартални центрове за обществени прояви, велоалеи, достъпна обществена среда, 

озеленяване и оформяне на междублоковите пространства, изграждане на „зелена защита” по главни 

улици с интензивен трафик, подобряване и оптимизиране на обществения транспорт, повишаване на 

безопасността и сигурността на градската среда. 

Транспортната система в града се нуждае от актуализация и оптимизация. 

Паркиране. Паркирането се извършва преди всичко по уличните платна. Наблюдава се безразборно 
паркиране в активните ленти за движение, което намалява допълнително пропускателната 
способност.  

Специално построени паркинги има единствено в централната градска част, които обаче са крайно 

недостатъчни и не удовлетворяват потребностите от паркиране. В кварталите със социални функции 

се забелязва тенденция при благоустрояване на междублоковите пространства да се обособяват нови 

паркоместа или гаражи за сметка на наличните зелени площи, което респективно води до екологични 

проблеми. 
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Паркирането в ЦГЧ е с голямо търсене. Поради радиално-кръговата структура и публичния характер на 

предлаганите услуги тя привлича големи количества трафик.  

От 2011 г. в града е въведена „синя зона“, която е оформена на платната за движение на 

първостепенната улична мрежа. Общината стопанисва синята зона със собствено звено. Контролът на 

синята зона се осъществява от един екип, който поставя „скоби” за обездвижване на нарушителите. 

Общината не разполага с автомобили за репатриране, което понижава ефективността на контрола.  

Необходимо е да се извърши допълнително проучване на търсенето и предлагането на услугата  

„паркиране“, в резултат на което да се предложат съответните мерки за подобряване и интегриране 

на тази услуга като елемент от цялостната мобилност на гражданите, като например инвестиции в 

изграждане на паркинги, в това число и многоетажни, подобряване на „синята зона“ и други. 

Организация на движението. В Добрич има 20 кръстовища със светофарни уредби и пешеходни 
пътеки, в по-голямата си част стари. Светофарните уредби работят на твърд цикъл на управление на 
сигналите – т.е. липсва адаптивно регулиране на движението съобразно неравномерното дневно, 
седмично и месечно натоварване. Няма централизирана система за управление и/или контрол на 
трафика. Няма видеонаблюдение или каквито и да е транспортни детектори, както по отношение на 
контрола, така и с цел управление на движението. 

От разгледаните различни видове транспорт преобладаващ е общественият транспорт, който през 

последните 10 години се е намалил с около 15%, докато ролята на личните автомобили се е увеличила 

Ходенето пеша остава с постоянен дял - 10%, а делът на велосипедното движение е незначителен, 

поради липсата на безопасна инфраструктурна среда.  

Действащата организация на движението е ниско ефективна и трябва да бъде осъвременена за да се 

подобри пропускателната способност на ПУМ съобразно натоварването от движението. Необходимо е 

да се разработи нов генерален план за организация на движението.  Няма въведени или реализирани 

интелигентни транспортни системи. 

Обобщените изводи от състоянието на уличната мрежа при кръстовищата показват лошо състояние на 

настилките при над 40% от случаите, лоша видимост, светофарни секции с недобра разпознаваемост 

на сигнала, препятствия по настилката, липса на знаци за престрояване и на комплексна сигнализация 

при 60% от случаите. Липсват улеснения и секции за велосипедисти и пешеходци. 

Подобряването на транспортната достъпност на територията на общината ще бъде реализирано в 

съответствие с Националната програма за развитие на България 2020 и конкретно Приоритет 3.2 

Стимулиране развитието на градовете и подобряване на интеграцията на българските региони в 

национален план. Целите на този приоритет ще бъдат постигнати чрез осъществяване на инвестиции 

по ОПРР в рамките на приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие с изпълнението на 

ИПГВР и по отношение на подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари" - по 

отношение на подобряване на свързаността и достъпността на мрежата от градовете и обектите на 

културното и природно наследство с TEN-T мрежата с финансиране на първи, втори и трети клас 

пътища, извън TEN-T по Приоритетна ос 6 "Регионална пътна инфраструктура". 
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2.4.3.2. Оценка на потенциала, проблемите и на факторите на въздействие върху 
транспортно-комуникационната инфраструктура на гр. Добрич 

 Степента на изграденост на уличната мрежа е задоволителна; 

 Състоянието на уличните настилки е незадоволително и лошо. Липсва стратегия за 

поддържане; 

 Концепцията за изпълнение на градски магистрали, водещи до вътрешния централен ринг, от 

една страна обезпечава достъпа до централната градска част (ЦГЧ), но от друга страна 

значителния капацитет обезпечен от съществуващия габарит (2х2ленти за движение) привлича 

сериозен трафик и създава предпоставки за задръствания в и около ЦГЧ, където 

възможностите за движение изведнъж и рязко се ограничават. В тази връзка като обект на 

бъдеща сериозна инвестиция трябва да се направи проучване за реализиране на нов 

допълнителен вътрешен ринг между съществуващите централен ринг и отдалечения 

републикански околовръстен път; 

 Привличането на автомобилен трафик към ЦГЧ контрастира с голямата пешеходна зона и 

значителния пешеходен поток към и от пазара и автогарата, което е предпоставка за 

конфликти с автомобилното движение и възникване на проблеми с безопасността; 

 Големия капацитет на съществуващите градски магистрали създава предпоставки и за достъп 

на тежко товарно движение, което поради своя характер също може да бъде причина за 

намаляване на пропускателната способност и понижаване на безопасността; 

 Посредством светлинно регулираните кръстовища с твърд режим на управление не може да се 

извършва адаптивно регулиране на движението, съобразно неговата променлива 

интензивност и се генерират опашки и задръствания в часовете на върхово натоварване; 

 Увеличаването на моторизацията на населението, намаляването на атрактивността на 

обществения превоз, поради което пък се  увеличава дела на използването на лични превозни 

средства, в комбинация с нерешения проблем с паркирането в и около ЦГЧ води отново до 

намаляване на капацитета, изразяващ се в намалена пропускателната способност и 

проводимост на транспортната система и задръствания и опашки по светофарно-регулираните 

кръстовища. 

 Разстоянието между оформения кръг около ЦГЧ и околовръстния път на гр. Добрич е 

значително. Това създава трудности, особено за пътуванията на бизнеса, а от друга страна за  

преразпределяне на трафика и намаляване на натиска към зоните с преобладаващо 

пешеходно движение в ЦГЧ затова препоръчваме да се проучи възможността за развитие на 

нов междинен ринг между съществуващите два. 

 През призмата на горепосочените изводи и констатации е необходимо да бъде актуализиран 

ОУП, като се предвиди развитие – уплътняване на главната улична мрежа и създаване на 

допълнителна свързаност с районните артерии и градски магистрали. 

 Необходимо е да се инвестира в развитие и изграждане на транспортна инфраструктура за 

велосипеден транспорт. 
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 Препоръчваме да се набележат мерки за стимулиране развитието и използването на нови по-

екологични видове транспорт – електро и велосипеден. 

 Наложително е да се реализира интегриран проект за модернизация на масовия обществен 

транспорт, включващ възстановяване на инфраструктурата, сградния фонд, подмяна на 

подвижния състав, внедряване на системи за управление на трафика и актуализиране на 

транспортната схема, съобразно новите потребности на населението. 

 Необходимо е да се обърне внимание и да се потърси начин за създаване на благоприятни 

условия за развитието на публично-частните партньорства, като бъдеща форма и инструмент 

за реализация на устойчив масов обществен транспорт и управление на автомобилния трафик 

– предоставяне на обществени услуги. 

 

2.4.4. Водопровод и канализация и пречистване на отпадните води 

През 2013 г. е изготвен и приет нов Регионален генерален план на обособена територия на ВиК ЕООД, 

гр. Добрич. Всички изводи и мерки от него са обхванати от настоящия стратегически документ. 

Водоснабдителна мрежа 

Град Добрич е с изцяло изградена водоснабдителна система, която е изградена като сключена 

система. Населението на града е обхванато изцяло и получава вода от водопреносната мрежа. С 

малки изключения се обезпечават с вода и действащите фирми от производствения сектор и услугите, 

само частично  някои от тях имат собствени водоизточници и не са абонати на „В и К” ЕООД – Добрич. 

Общото количество на подаваната вода в град Добри варира около 45 – 50000 м3/ден и се осигурява 

от 5 групи кладенци  в района на Шабла (Макединка, Батово, Богдан, Алмалии), Одринци, Приморци. 

Анализите показва , че основната част от тези количества се подава от помпените станции на групите 

Шабла/Македонка и останалата от крайградските водоизточници – основно от Приморци. 

Водоснабдителната система на град Добрич разчита единствено на вода, добита от подземни 

водоизточници – шахтови и сондажни кладенци от двата основни водоносни хоризонта – сармат 

(горен) и валанж (дълбок). Количествата се добиват чрез помпени агрегати и се доставят до града с 

помпени и хидрофорни станции. Добивът на вода е свързан с огромен разход на електроенергия, но 

общината и областта не разполагат с алтернативни източници. Като цяло „В и К” ЕООД – район 

Добрич,  разполага с 13 помпени  станции по основните магистрални водопроводи към  града – 

Шабла, Горичане, Македонка, Гурково, Дъбрава, Приморци, Минково, Алмалии, Ботево, Богдан, 

Одринци и на 5-ти км - Водна кула и 3 хидрофорни станции – Реджия (жк”Север”), 2-9 (жк ”Запад”) и 

Дружба (жк ”Дружба-3”),които осигуряват питейна  вода за високите сгради  в града.  

Според анализите качествата на добиваните водни количества отговарят на клаузите на  Директивата 

на ЕС  и националната ни Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови  

цели. Предвид този факт, не се налага допълнително пречистване на добиваната вода.  Има изградени 

и действат седем станции за хлориране, намиращи се  в близост до част от основните помпени 

станции за града. 
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Добитото и доставено водно количество (с изключение на това от ПС Алмалии) за  град Добрич се 

акумулира в три основни  резервоара:  

 Резервоар 16000 м3 – при 5-ти км; 

 Резервоар  3000 м3  -  при 5-ти км; 

 Резервоар  3000 м3  - при м-ст „Кобаклъка”. 

Анализите  показват , че и в настоящият момент и за в бъдеще  наличните застроени обеми – 22 000 м3 

на резервоарите са недостатъчни за града. Това в не малко случаи води до  режимно водоподаване в 

част от кварталите на  Добрич. Недостатъчните обеми за бъдещи периоди трябва да прецизират, да  се 

обвържат и преизчислят  с тенденциите и демографските анализи за  развитието на града. По данни 

на консултантка фирма по изготвяне на Прединвестиционно проучване  – окончателно  проучване  за 

водния сектор на град Добрич са необходими резервоари за още около 16000 м3. 

Довеждащите водопроводи от водоизточниците до ПС и от ПС до резервоарите за Добрич са 

изградени  изцяло. Общата дължина на  магистралните водопроводи е около 104 км, от които по 

материал на тръбите - 73.5 % са от стомана, 22.2% - етернит и 4.3 % - ПЕВП.  Имайки предвид периода 

на изграждане на  стоманените и етернитови участъци – 70-80–те години на миналия век, състоянието 

им  е незадоволително – с чести аварии и големи загуби на вода -  40 – 65 %  поради износени гумени 

уплътнители и липса на антикорозионна защита. Това налага и   реконструкцията им. 

Вътрешноградската разпределителна мрежа на Добрич се захранва от пет довеждащи до града  

водопровода с обща дължина  от около 21 км. От тях  три са директно  свързани с водопроводния 

пръстен  около центъра на град Добрич:  

 Стоманен водопровод DN 630 – от резервоар 16000 м3 при 5-ти км; 

 Чугунен водопровод   DN 400 – от резервоар   3000 м3 при 5-ти км; 

 Етернитов водопровод DN 400 – от резервоар  3000 м3 при м-ст „Кобаклъка”. 

Останалите две връзки - довеждащ водопровод от  водната кула на 5-ти км.  до ЖК”Добротица” е 

изграден със стоманени тръби -  DN 400, а водопроводът  от     резервоар    16000 м3      при 5-ти км     до  

ЖК „Балик – Йовково” - със стоманени тръби - DN 700 / DN 800. Проблеми и аварии и  по  петте връзки 

не липсват. 

Основната част от разпределителната мрежа на град Добрич (около 60 %) е построена през периода  

1954 – 1975 година. Преобладаващ материал на тръбите  е етернит  70 %, стоманените тръби са  12 % в 

тази мрежа. Съществена част- около 67 км от  тези водопроводи, са  с диаметър  60 мм – за етернита  и  

с  цолови тръби  от  ½” до  2” и до 80 мм  за стоманата.  ПЕВП  тръбите  се появяват от 2001 година, 

когато благодарение на субсидия от Световна банка започва влагането им в разпределителната мрежа 

и вече представляват 15 % от нея. Като цяло дължината на разпределителната мрежа (в това число и 

водопроводите от резервоарите до града) е приблизително 205 км. 

Според българската Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводните 

системи (22.03.2005), минималният вътрешен диаметър на уличните водопроводи за териториите с 

население под 100 000 жители трябва да е 80 мм. Това означава, че има за подмяна  приблизително  

67 км от уличната мрежа, чийто диаметър е  до 80 мм. 
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В централната градска част на Добрич има основен водопроводен  пръстен, който снабдява всяка  част 

от разпределителната мрежа с питейна вода. Той е изграден с тръби  от етернит, чугун, ПЕВП . 

Разпределителната водопроводна мрежа в ЦГЧ, (която е най-дълголетна) и не само там  е силно 

амортизирана и се нуждае от реконструкция. В периода от 2001 до 2011 година по линия на 

инвестиране от Световна банка  и  Община Добрич се  изграждат частични обекти по реконструкция на 

водопроводната мрежа.  В частност  се изграждат и обекти с пряко  финансиране от „В и К” ЕООД , но 

загубите на вода си остават над 80 %. Основният принос за това е значителният процент на етернитови  

и стоманени  водопроводи: 

 уплътняващият материал на тръбите от  етернит  е напълно амортизиран . Използваната гума е 

износена  и втвърдена и не уплътнява  добре връзките на тръбите; 

 липсата на катодна защита при  тръбите от стомана, води до интензивна  електро –химическа и  

температурна  корозия и   влошава качествата на  тръбопроводите. 

Всичко това  наложи  през последните години  при  редица реконструкции  на водопроводни  обекти  

влагането предимно  на ПЕВП  тръби. Необходимостта от подмяна на разпределителната мрежа на 

град Добрич е  наложителна. Липсата на  финанси е основния проблем за осъществяването й. Община 

град Добрич по линия на собствено финансиране изгражда частични реконструкции по отделни улици 

или за цели  квартали - ул. „Хр. Ботев”, „Сан Стефано”, „В. Левски”, „Калиакра”, „Отец Паисий”, бул. „3-

ти март”, ”Ген. Попов”, „Иглика” и редица по- малки, през 2010 година – на жк” Югоизток” – заключен 

между ул. ”Дунав”, бул. ”Русия” и ул. „Вардар”. 

През последните години по линия на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г., приоритетна ос  

1, за град Добрич беше изготвена, одобрена и вече е пред реален старт проектосметна документация 

за водния сектор на града, с който ще се реконструират и изградят над 87 км ВиК мрежи и 

реконструират съоръженията на градската пречиствателна станция за отпадъчни води. 

Канализационна мрежа  

Канализационната мрежа на град Добрич е изградена по изработен Генерален план през 1954 и 

актуализиран през 1986 и 1993 година. На базата на този план са изградени един основен Главен 

колектор І, единадесет събиратели и второстепенна мрежа  с обща дължина 210 км, включително и 23 

км дъждовна канализация. Канализационната мрежа е изградена като смесена система за ЦГЧ и част 

от жилищните квартали - „Запад” „Север 1 и 2”, „Русия 3, 4”, а разделна е в жк ”Балик-Йовково”, 

„Строител”, „Дружба 1,2,3,4” и „Добротица”. Всички основни канализационна колектори – Гл. 

колектор І  и събиратели от І до ХІ  са с бетонови тръби – кръгли и яйцевидни  с диаметри от 200 мм до 

2000 мм и  от 60/90 см до 90/135 см. 

Степента на изграденост на канализацията и около 84 %, а степента на обхвата на населението – 97%. 

Значителен брой улици в някой от кварталите – жк ”Балик-Йовково” – юг, все още са без канализация. 

Без канализационна мрежа е и квартал „Рилци”, с обща дължина на уличната мрежа 12 км. През 2008-

2009 г. Община Добрич  възложи и бе разработен работен проект за жилищната зона „Рилци”. В 

последните години Община Добрич изгради и канализационна мрежа – 2340 м в жк”Изгрев”с 

полиетиленови тръби. 
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Основата на канализационната мрежа на град Добрич е  Гл. колектор І, който започва с кръгли 

бетонови тръби с  диаметър 400 мм в западната част на града, обхожда по-голяма част от града и в 

района на бившата зеленчукова градина на север от града,където се намира площадката на старата 

ПСОВ на града, преминава в отвеждащия колектор  към новата  ГПСОВ.  

Към Гл. колектор І или към  3-те канализационни  помпени станции  отвеждат и заустват водите си и 

основните събиратели от І до ХІ. Те създават гръбнака на канализационната мрежа на града. Към тях 

насочват и заустват водите си второстепенните  улични  профили, които са изградени основно с 

бетонови тръби с диаметри от 200 до 400 мм. Напоследък има вложени и полиетиленови тръби с ф 

300 при разширението на канализационната мрежа в кв.„Изгрев” и при реконструкцията на  

канализацията на ЖК „Русия”. 

В канализационната мрежа на град Добрич работят три канализационни  помпени станции – Свежест, 

Югоизток и Иглика, като служат за  повдигане и заустване  на отпадъчните води от най- ниските точки 

в града , в основните събиратели.  Общото състояние на станциите е сравнително добро, но за всички 

е необходимо да се  инсталират уреди за измерване на оттока  и диспечерско управление. 

В кварталите, където има изградена  дъждовна канализационна мрежа тя е насочена и зауства водите 

си в корекцията на  Суха река.   

Канализационната мрежа на града страда от висока степен на инфилтрация. Течовете по 

водопроводната мрежа  се считат за  основна причина  за това. Високата инфилтрация  причинява и  

преливане в дъждопреливниците дори и при сухи времеви условия и е причина за замърсяване на 

околната среда. 

Малките диаметри основно в ЦГЧ  не отговарят на съвременните  стандарти за проектиране. По време 

на дъжд те не могат да поемат смесения поток и са основна причина за  наводнения. Освен това  

някои  участъци  са затлачени  и се характеризират с намалена хидравлична проводимост. Липсата на   

поддръжка и профилактика  също е причина  за наводнения в някои части на града по време на дъжд. 

Община град Добрич  предстои да стартира  основния проект за водния сектор на града, с който част    

от проблемите ще се решат.    

Пречистване на отпадъчните води 

Отпадъчните води от град Добрич се насочват към основните единадесет събиратели и   чрез тях се 

включват в Главен колектор І, който зауства и преминава  в отвеждащ колектор към градската 

пречиствателна станция за отпадъчни води. Водите от града достигат площадката на ГПСОВ по 

гравитачен път,  по трасе със стоманобетонни тръби с ф 2000 мм и дължина 7.5 км.  

ГПСОВ на Добрич е пусната в експлоатация през 1986 година. Тя се намира на около 7.0 км 

северозападно от  града, до село  Врачанци и е построена  върху площ от  9.96 ха. 

ГПСОВ е проектирана и  изградена  съгласно  стандартите за проектиране и  строителство , в сила  през 

1986 година. Станцията е изградена  за механично и  биологично пречистване. По данни на „В и К 

ЕООД, в нея постъпват средно  около 25000 м3/ден  отпадъчни води. 

Пречистените  води от ГПСОВ се оттичат  в коритото на Суха  река. 
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С проекта за водния сектор на град Добрич по ОПОС 2007-2013 г. предстои реконструкция и 

модернизация на съоръженията  и на станцията. 

 

2.4.5. Оценка на потенциала, проблемите и на факторите на въздействие върху 
водоснабдителната, канализационната мрежа и пречистването на отпадните 
води в  гр. Добрич 

Водоснабдителна мрежа  
Като цяло за градската мрежа /с много малки изключения/ основен проблем е, че е изградена с  АЦ 

тръби, които са силно амортизирани и  е необходима пълната им замяна с РЕ тръби със съответни 

диаметри. Това първоетапно ще се случи в териториите одобрени за намеса по проекта за Водния 

цикъл.   

Канализационна мрежа  
При канализационната мрежа на гр. Добрич основните проблеми са по - често в централната градска 

част, където тя е смесена система и диаметрите на тръбите са сравнително малки. Необходима е 

пълна профилактика на мрежата и дублиране на част от профилите. За кварталите, където 

канализационната система е разделен тип изниква необходимостта от доизграждане на битови и 

дъждовни канализационни профили в районите, където канализация липсва напълно.  

Очаква се решаване на проблемите по ВиК системите на града в по - голямата си част да се решат с 

осъществяването на ВиК цикъла на града.  

 

2.4.6. Електроснабдяване 

Състояние на електроснабдителните и разпределителни мрежи 

Община град Добрич се електроснабдява с напрежение 20 кV от три подстанции:  

 Подстанция "Добрич" - 110/20 кV с мощност 2 х 25 кVА; 

 Подстанция "Фаворит" - 110/20 кV с мощност 2 х 40 кVА;  

 Подстанция "Нона" - 110/20 кV с мощност 2 х 25 кVА. 

За нуждите само на промишлени потребители функционира подстанция "Маяк" - 110/20 кV с мощност 

1 х 25 кVА. 

Подстанция "Добрич" е свързана с националната енергийна система посредством два електропровода 

110 кV (извод Ботево и извод Дончево). 

Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с енергийния пръстен на Добричка област 

посредством електропроводни връзки 110 кV чрез подстанции в Тервел, Генерал Тошево, Каварна, 

Балчик и Шабла. 

Трите подстанции - "Добрич", "Фаворит" и "Нона", са свързани с енергиен пръстен чрез 

електропроводи 110 кV. Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с енергийния пръстен на 

Добричка област посредством електропроводни връзки 110 кV чрез подстанции в Тервел, Генерал 

Тошево, Каварна, Балчик и Шабла. 
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Строително-монтажните работи на подстанция "Център" 110/20 кV завършено. Оборудването и 

присъединяването към преминаващият през гр.Добрич електропровод  110 кV не са изпълнени. На 

този етап не може да се разчита, чрез нея да се ликвидират недостатъците на електроснабдителната 

схема, налагащи прехвърляне на енергия чрез мрежата 20 кV. 

През града преминава въздушния пръстен от електропроводи 110 кV , свързващ подстанция "Добрич" 

подстанция "Фаворит” и подстанция "Нона", като трасето ползва земната ивица по суходолията до 

булевард "Русия". 

Комунално-битовите потребители се осигуряват от четири възлови подстанции 20 кV - ВС "Болницата", 

ВС "Добрич-1", ВС "Балик" и ВС "Йовково". Потребителите от промишлеността се осигуряват от 15 броя 

възлови (заводски) подстанции 20 кV. 

На територията на община град Добрич функционират 345 броя трансформаторни постове 20/0.4 кV с 

обща инсталирана мощност 326.55 МVА. Дългогодишен и задълбочаващ се проблем е осигуряването 

на битовите товари - съществуващи и перспективни, поради недостатъчни преносни възможности на 

линиите и схемата на разпределителната мрежа 20 кV. Общата трансформаторна мощност в 

трафопостовете е достатъчна за съществуващите товари, но е много неравномерно натоварена. 

В разработените през последните години планове за регулация и застрояване на голяма част от 

жилищните квартали на гр.Добрич, както и за „БИЗНЕС-ПАРК” - гр. Добрич са предвидени нови петна за 

трафопостове, които ще се изградят при доказана необходимост. 

Разпределителната мрежа 20 кV в зона обитаване е кабелна, а в Централната градска част  е изграден 

колектор за инженерната инфраструктура.  

Електроснабдителната мрежа ниско напрежение в голямата си част е кабелна. Съществуващата 

въздушна мрежа ниско напрежение постоянно се обновява, чрез подмяна на съществуващите 

стълбове и проводници, съответно оразмерени да поемат новите по-големи електрически товари.  

Основен вътрешен резерв на електроснабдителната система в общината са високите индивидуални 

товари, определени от липсата на централно топлоснабдяване. Масовото му внедряване обаче е 

икономически проблем, чието решение ще изостане от електроснабдителните нужди. Изход за 

решаване на проблема  се търси в създаване на условия за газифициране на комунално-битовите 

потребители и пряко газифициране на домакинствата. 

Съществуващите трафопостове в обособените промишлени зони „Север” и „Запад” в голямата си част 

не са собственост на електроразпределителното дружество.  

 

2.4.6.1. Улично осветление  

Уличното осветление на територията на град Добрич се захранва от 170 касети с отворена магистрална 

схема, като мрежата е смесена - кабелно и въздушно захранване.  

Мрежата за улично осветление се стопанисва от Община гр.Добрич.  При извършване на  строително - 

монтажните работи по проектите за благоустрояване на градския парк „Свети Георги” и централната 

пешеходната зона са подменени всички съществуващи осветителни тела.  
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Община гр.Добрич работи усилено върху по-икономично стопанисване на мрежите за улично 

осветление, при запазване на качеството.  

Повишаването на енергийната ефективност на уличното осветление чрез реализиране на 

целенасочени мерки за икономия на енергия се вписва в цялостната общинска политика. 

 

2.4.6.2. Комуникационни мрежи - пощи, далекосъобщения, радио и телевизия 

В град Добрич функционират 6 обекта за пощенски услуги, от които един Централна поща - извършва 

пълният набор от пощенски и телефонно телеграфни услуги, а другите клонове са специализирани в 

извършването на основните услуги в тази сфера. Териториално обектите покриват цялата градска зона 

и напълно задоволяват нуждите. 

Община град Добрич е обхваната от две районирани телефонни мрежи с четири аналогови и цифрова 

централи. Общия брой на монтирания капацитет е 6 090 броя цифрови номера и 42 000 броя 

аналогови номера, от които 25% са незаети. 

Всички фирмени телефони в града са подновени с цифрови номера. Вече не съществуват райони в 

града, в които не могат да се удовлетворят молбите за стационарни телефонни постове. 

В града функционират четири мобилни мрежи - цифрови на "М-тел", "Глобул" и "Вивател" и аналогова 

на "Мобиком". 

Апаратите за обществено ползване за селищни и междуселищни разговори с чип карта са над 130 бр. 

на "Булфон" и "Мобика", а с жетони (само за селищни разговори) - 80 броя. 

В Общината работи радио-телевизионна станция за пренасяне и разпространение на радио 

телевизионни програми, кабелни телевизии и телефония. 

В станцията са монтирани четири телевизионни предавателя, осем радиопредавателя и съоръжения 

за четири радиорелейни линии. 

Град Добрич е свързан с оптичен кабел с Варна и Силистра, с което се осигуряват качествени 

телефонни, мобилни и интернет връзки със страната и чужбина. 

 

2.5. Екологично състояние 

2.5.1. Състояние на атмосферния въздух 

Общината има приета, реализирана и впоследствие актуализира програма за намаляване нивата на 

атмосферните замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества, включваща 

план за действие с мерки за изпълнение от 2009 г. до 2014 г. 

Основните замърсяващи вещества са прах, серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), оловни аерозоли 

и въглероден оксид (CO). Наднормени стойности се отчитат при показателите прах и серен диоксид 

(последния главно през зимния период). Останалите са в нормите.  
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Най-значим проблем е замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици. Най-високите 

концентрации през последните 2 отчетни години са регистрирани през месеците януари, ноември и 

декември. През топлата част от годината (май-август) СДК не превишават праговата стойност за СДН.  

Като цяло анализът очертава низходяща тенденция в замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 

през 2010 година спрямо предходната 2009г. Това се наблюдава в занижените стойностите на 

измерените СДК, както и по-малкия брой дни, в които е регистрирано превишение на СДН. Този 

резултат е постигнат в резултат на предприетите и изпълнени към настоящият момент мерки за 

подобряване качеството на въздуха. Независимо от понижението на СДК на ФПЧ10, отклоненията от 

нормата са значителни и резултатите показват, че не е достигната необходимата степен на 

редуциране на този замърсител.  

Налице е ясно изразена сезонна зависимост в замърсяването на атмосферния въздух със серен 

диоксид. Сезонната динамика и високите концентрации през студените периоди през годините е 

свързана най-вече с емисиите на SO2 от местните отоплителни котли и битовото отопление в резултат 

на изгаряне на твърди и течни горива с високо сярно съдържание. Тази сезонна  динамика е най-

характерна за централния градски фонов пункт.  

Обратната зависимост в замърсяването на атмосферния въздух  и по-високи концентрации на SO2 през 

летния период в сравнение със зимния период се дължат на интензивния автомобилен транспорт и 

емисиите на SO2 най-вече от леко- и тежкотоварните автомобили с дизелови двигатели в района на 

транспортно-ориентирания пункт „КАТ” и в района на пункт „Отец Паисий” до кооперативния пазар. За 

разсейването на SO2 в атмосферата пречат тесните улици тип “каньон”, сравнително високите сгради, 

а това спомага за натрупване на замърсители и в случая на серен диоксид в зоната на дишане на 

пешеходците. 

В района на града е налице съществена концентрация на промишлени производства, емитиращи 

вредни вещества във въздушния басейн. 

Броят на констатираните превишавания за едногодишен период надвишава 2,8 пъти определената 

норма за 2009 година и 2,6 пъти за 2010 година.  През 2009 година са регистрирани общо 99 броя СДК 

над ПС на СДН. От данните се вижда, че за 2009г всички регистрирани превишения на СДН са 

регистрирани през отоплителния сезон октомври – април и нито едно през неотоплителния сезон. 

Подобна е картината и за 2010г, когато от всички регистрирани 93 превишения, само 6 са извън 

отоплителния сезон. За 2010г се наблюдава лек спад в броя на превишаванията сравнен с 2009г., но 

остава значително над допустимия брой от 35 за една календарна година. Прави впечатление обаче 

завишаването на дните с превишения през летния период 

Анализът на данните от по-дълъг период – 2003-2012 г., показва че тенденцията е за относително 

запазване в нивата на замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ10. 

Замърсяването е главно от горивни процеси при изгарянето на твърди горива, използвани за 

отопление от населението. Регистрираните превишения и съвпадението на най-високите 

среднодневни концентрации с активния отоплителен сезон е ясно доказателство за това.  
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Към замърсяване на въздуха от битовото отопление се наслагват и емисиите на ФПЧ10 от 

автомобилния транспорт, предвид на това, че АИС попада под частичното влияние на автотранспорта - 

в близост до него улиците са с интензивен автомобилен трафик.  

Промишлеността на Добрич е представена от 17 фирми, на територията на които има един или 

няколко източника на емисии от ФПЧ10. “Голяма Добруджанска мелница” ЕООД, мелничен комплекс 

на фирма “Савимекс” ЕООД, завода на “Бряст-Д”АД за производство на мебели. Северната 

промишлена зона, което създава предпоставки за локално замърсяване. Те формират общо емисии от 

около 68 т/год., представляващо 75% от всички емисии на ФПЧ10, генерирани от промишлеността 

През периода май-октомври се наблюдават устойчиво по-ниски стойности на ФПЧ10, като се 

регистрират единични завишени стойности. Може да се предположи, че формирането им се дължи на 

транспорта и на строително-ремонтни работи по сградния фонд и инфраструктурни обекти.  

 

2.5.2. Води 

През територията на град Добрич преминава първоначално в източна посока, а след това в северна 

посока дерето на река Добричка, която е приток на Суха река. Суха река е и приемник на отпадните 

води на град Добрич след пречистването им в ПСОВ. До град Добрич тя е ІІ категория водоприемник, а 

след него – ІІІ категория. Качеството на водата през последните години в мониторинговата точка след 

гр. Добрич съответства на проектната трета категория на реката по всички изследвани показатели. 

Главните източници на замърсяване на повърхностните води са промишлеността (има предприятия, 

които заустват непречистени или недостатъчно пречистени води в река Добричка), бита, транспорта 

(основно с масла и нефтопродукти), селскостопанската дейност (основно животновъдството). 

 

2.5.3. Шум 

На територията на града има над 20 пункта на измерване, като повечето от тях са в районите с 

интензивно движение, 3 пункта в райони, в близост до локални източници на шум (автогари, ж.п. гари) 

и 9  в жилищни райони. 

За град Добрич основният проблем възниква за сметка на пораждания от транспортния поток шум. За 

него е характерна флуктуалност, периодичност, променлива интензивност. Системата от транспортни 

артерии на града, застрояването и лесотехническите мероприятия засилват или намаляват влиянието 

на този шум. С най-висока интензивност той се проявява отново в централната градска част, основно 

през работно време и делнични дни. Тук са съсредоточени повечето от основните транспортни 

потоци, улиците са по-тесни, сградите са с по-висока гъстота, залесяването е по-рехаво.  

След 1990 г. се наблюдава завишение на интензитета на шумовите нива с тенденция за стабилизиране 

около 64-68 dB., което е относително неблагоприятно като фактор на средата за обитаване. 

Най-неблагоприятните (рискови) зони с акустичен дискомфорт в града са в централната градска част, 

обхваната от вътрешния транспортен периметър, в която са разположени повечето административни 

институции, учебни и здравни заведения и др. Висока е интензивността на шума и в обособените 

промишлени зони, но с влияние само върху работещите там. С по-ниски нива на шум се 
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характеризират отдалечените от центъра жилищни квартали, а най-благоприятни са зоните за 

организиран отдих (градските паркове). 

 

2.5.4. Почви 

Развитието на промишлени дейности в района на Добрич, интензивното селско стопанство и 

животновъдството са източници за замърсяване на почвите в района. 

Замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт е основен фактор, влияещ натрупването на 

тежки метали в повърхностните почвени слоеве в близост до натоварени транспортни потоци – 

градски магистрали, булеварди и натоварени улици. 

Замърсяването на почвите с олово от дейностите на завод “Старт” са изследвани  в периода 1990-

1991г. От тогава насам заводът е подобрил значително технологичните си процеси и пречистването на 

изходящите потоци – въздух и води, вследствие на което са намалени значително и емисиите 

влияещи на статуса на почвите. 

Средното съдържание на олово в почвите за страната ни е 25mg/kg, фоновото съдържание на олово за 

Добрич варира от 15-20 mg/kg,  като измерените през 90-91г съдържания на олово в почвите повлияни 

от завод “Старт” варират от 201 до 940 mg/kg. 

Проведеното през 2002 г. проучване на почвите показва, че като цяло  замърсяването на почвите с 

тежки метали е под регламентираните норми – ПДК, с изключение на данните взети от Западната 

промишлена зона, района на РИОКОЗ и МБАЛ. Нивото на олово в почвите в района на РИОКОЗ и 

болницата е 231 mg/kg, което е 2,8 пъти над ПДК.  Анализът, направен в Хигиенната оценка от 2002 г. 

(след направено сравнение със съдържанието на тежки метали в почвите в близост до други 

натоварени транспортни възли), допуска възможност за остатъчни стари замърсявания, различни от 

транспортното замърсяване. Отстоянието на мястото на пробване от завод “Старт” е ~ 560-600 m, като 

мястото на опробване попада в граничните зони на влияние на завод “Старт”, установени при 

опробването през 90-91 г. Поради ниската самопречиствателна способност на почвите към тежките 

метали и по-специално към оловото, считаме, че изводът направен в хигиенната оценка е резонен, 

като установените наднормени концентрации в района на РИОКОЗ отразяват остатъци от стари 

замърсявания.  

В останалите обследвани райони на гр. Добрич, макар и съдържанието на тежки метали да е под 

нормите, сравнителните анализи показват, че съществува антропогенно замърсяване на почвите с 

олово и цинк (пробите показват стойности над фоновите за страната), като това влияние се дължи най-

вече на автомобилния транспорт.  

Преовлажняване 

Локални заблатявания се оформят предимно през влажния сезон в ниските участъци, предимно по 

руслото на р. Суха река и северните склонове на “Чорчолийките”. Временните и локални заблатявания 

се дължат на високите подпочвени води в района – до 3 m и глинестият характер на материалите,  

които изграждат близкият водоупор, слабият наклон обезпечаващ оттока на водите. Терените със 

заблатявания и временно повърхностно преовлажняване са предимно частни земеделски земи, 

ползвани за отглеждане на зеленчуци и култури и обхващат площ ~80 dka. 
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Възможностите за подобряване на почвените и градските условия са свързани с възможни 

благоустройствени мероприятия насочени към – отводняване на терените чрез дрениране на водите в 

изграден отводнителен канал и озеленяване на териториите с високи подпочвени води.  

Ерозия 

Съществуват много слаби процеси на ерозия по склоновете на суходолието на Суха река в южната част 

на града и по северния склон на “Чорчолийките”, на места с наклони ~15%. Ерозията не е видима, като 

на някои места е изнесена малка част от хоризонт А. 

В откритите земеделски равнинни райони почвите са изложени на ветрова ерозия и водна ерозия при 

поливните земи. Затова е допринесло намаляване на горските площи и екстензивното полевъдство. 

Изграждането на защитни пояси, ограничаването на пашата на животни в тях, могат да спомогнат за 

ограничаване на ветровата ерозия. 

 

2.5.5. Отпадъци 

На територията на общината се генерират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.  

Нормата на натрупване на отпадъци е около средната за страната, но е двойно по-голяма от тази в 

развитите страни. 

Сметосъбирането се извършва организирано ежедневно по райони, определени със заповед на кмета. 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са отдадени на концесия на фирма “А.С.А.България“ 

ЕООД.  

Отпадъците се депонират от 1977 г. на депо в землището на с. Богдан, разположено на 5 км от града. 

Поради липса на точни граници старото сметище е заело около 100 дка, вместо отредените му 70 дка. 

71,564 дка от площта на депото е собственост на Община Добричка, а 28,463 дка са собственост на 

Община град Добрич. Предстои закриване и рекултивация на действащото депо при с. Богдан. 

Община град Добрич има разработен и внесен в ПУДООС проект за рекултивация. Предстои този 

проект да бъде актуализиран предвид натрупаните допълнителни количества ТБО в процеса на 

експлоатация след подаване на проекта. 

В края на 2012 г. община град Добрич подписа договор № BG51112122 – C011 и стартира 

изпълнението на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Добрич”. Срокът за изпълнение на проекта е 33 месеца. Общата стойност на договора е 38 877 375, 67 

лв. Проектът включва изграждане на Регионално депо в село Стожер. Партньори са общините – 

Добричка, Тервел, Балчик, Каварна, Крушари, Ген. Тошево, Шабла и Никола Козлево. Очакваните 

резултати са следните: 

 Изграждане на регионална система за управление на отпадъци, съобразена с 

екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на 

територията на региона. Системата включва изграждане на първа клетка на площ от 30030 м2, 

с обем 240000 м3 и капацитет за депониране на 240 000 тона отпадъци, собствен 

водоизточник, съоръжение за компостиране, инсталация за сепариране, съоръжение за 

третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, склад за временно съхранение на опасни 

и специфични отпадъци; 



                            
 
 
 
 
 

 75 

 Изградена довеждаща инфраструктура до регионално депо Стожер; 

 Изграждане на Претоварна станция за отпадъци в Балчик, включваща: инсталация за 

сепариране на материали за рециклиране с капацитет до 11000 т/год., компактиране и 

натоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 1500 

тона на месец (7000 тона годишно), съоръжение за компостиране на зелени отпадъци с 

капацитет до 1647 т/год.; 

 Изграждане на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Тервел, включваща: съоръжение за 

компактиране и натоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен 

капацитет до 400 т/месец (4 521 тона/годишно). 

До края на 2014 г. регионалната система се очаква да влезе в експлоатация. 

 

2.5.6. Зелена система и национална екологична мрежа 

Град Добрич има добре развита зелена система: 

Обществени паркове и градини. Град  Добрич притежава 2 лесопарка – “Дъбовете” – с обща площ 4 

681 dka /държавен горски фонд/ и с насаждения заемащи 96,6% от територията и  Лесопарк “Гаази 

баба” – с обща площ 1968 dka /държавен горски фонд/ и с насаждения заемащи 94,1% от територията. 

Крайградските паркове обезпечават   - 35,5 m2 на обитател при проектна обезпеченост – 76,5 m2 на 

обитател. 

Съществува предложение за изграждането на два нови екопарка – “Чорчолийките” и “Минково” с 

обща площ 3440 dka, а вторият – “Минково” е разположен върху терени със съществуваща 

растителност ~50% от обема на проектната зеленина и обхваща зелени пояси, ливади, лозя и градини.  

Градските паркове. Централен градски парк с площ от 840 dka, като скелетът му е от възрастна 

ефектна растителност, заемаща 68% от територията му. Съществуваща обезпеченост е 6,4 m2 на 

обитател при проектна обезпеченост (в т.ч. с резервирани територии) – 8,4 m2 на обитател Има 

предложение за изграждането на общоградски парк “Иглика”, който би обезпечил изключително 

важните екологични нужди на града - да играе роля на зелен буфер между северната промишлена 

зона и жилищните райони. Той е свързан е с естествено доизграждане на зеления меандър по 

поречието на р. Добричка и респективно да обезпечава значителен екологичен принос. Общата му 

проекта площ е 1117 dka, съществуваща обезпеченост  - 6,4 m2 на обитател. 

Районни паркове. Районните паркове в зелената система на Добрич са изцяло в проект.Предвидени 

са за изграждане: Районен парк “Хаджи Балар” на площ от 97 dka, Районен парк “Рилци”, разположен 

на площ от 85,5 dka, Районен парк “Добротица” на площ от 60 dka,. Районният парк “Перлата”, 

разположен на площ от 75 dka. Проектна обезпеченост /в т.ч. с резервирани територии/  –3,2 m2 на 

обитател. 

Специализирани зелени площи. Община Добрич са определени 16 бр. специализирани паркове с 

обща площ: градска територия - 140 dka, като до този момент се считат за изградени - общо 28 dka; 

крайградска територия 1053,9 dka, като усвоени са 870 dka. Отделно от посочените цифри, е 
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изградения Център за защита на природата и животните на площ 178 dka, като степента на 

изграденост е ~90%, при заетост на територията от дълготрайна декоративна растителност – 80%. 

Санитарно-защитно озеленяване. Ветрозащитните пояси са разположени в северния и част от 

северозападния край на града. Изградени са пояси на площ от 127dka, като предвижданията на плана 

са те да нараснат до 188 dka. Зеленина по протежение на р.Добричка -  96 dka;  Дерета и оврази -  

253 dka и  Санитарно-защитни пояси – 397 dka. 

Транспортното озеленяване. Общото количество градска и крайградска транспортна зеленина е 

1236 dka, като съществуващата в момента е 7.5 m2 на жител. 

 

Национална екологична мрежа 

Защитени територии. На територията на община Добрич няма разположени защитени територии. 

Най-близко разположените такива са в землището на Община Добричка. Това са защитените 

местности Орлова могила и Сухата река.  

Защитена местност „Орлова могила” е с площ 42,7 ха и е отредена за такава със Заповед № РД-

819/23.08.2002 г. Намира се в землището на село Орлова могила, община Добричка. Опазва останки 

от степни гори в Южна Добруджа и находище на божур.  

Защитена местност „Суха река” се намира в Североизточна България, като част от нея попада и в 

Румъния, периодичен приток на р. Дунав, в източната част на Дунавската равнина и е суходолие от 

Добруджанското плато. 

Тя е обявена е със Заповед № РД-538/12.07.2007г., с цел опазване на територия с характерен 

ландшафт, включващ забележителни скални образувания – местообитания на защитени и 

приоритетни за опазване видове птици, редки и уязвими растителни видове, предоставяне на 

възможност за научни изследвания, образователна дейност, екологичен мониторинг и развитие на 

устойчив туризъм. Местността е с обща площ 23 079, 176 dka. 

Защитени зони. Най- близко разположените защитени зони /ЗЗ/ са: по Директивите за хабитатите и 

птиците - ЗЗ Суха река с код BG 0000107 на най-близко отстояние 4 км и ЗЗ Чаиря по Директивата за 

хабитатите – на  около 18 км. 

 

2.6. Неправителствен сектор 

По отношение на неправителствения сектор и гражданската активност, град Добрич разполага с 

подчертано силна и широка платформа за работа. Различни неправителствени организации и 

сдружения с нестопанска цел, активно се включват в образователния процес, в подпомагането на 

художествената самодейност сред подрастващите и в предоставянето на социални услуги. Прави 

впечатление и желанието за работа в партньорски отношения както с представители на други 

организации от сектора, така и с представители на общинската администрация. Негативна тенденция е 

все още слабото взаимодействие с представителите на бизнеса и трудностите, които се наблюдават 

при стартирането на диалог с тях. 
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По отношение на потенциалния принос на представителите на неправителствения сектор към 

разработването на стратегическите документи в общината, изключително благоприятна тенденция е 

големият набор от проектни идеи, с които те разполагат. Редно е да бъде отбелязано, че повечето от 

предложените към момента проекти, които са пространствено определени, се фокусират в няколко 

основни градски района – ж.к. „Балик-Йовков”, кв. „Изгрев”, ЦГЧ, Градски парк „Св. Георги”. 

Най-активните НПО на територията на града са: 

Граждани в повече е неправителствена организация, която активно работи за развитието на 

общината. Организацията има подробно разработена платформа с идеи и програма за работа в 

периода 2011-2014 г. Основни приоритети в дейността на Граждани в повече са: 

 Реализиране на политика в сферата на културата и образованието в Добрич, която да обърне 

тенденцията на масова емиграция на добричлии към по-големите общини; 

 Реализиране на устойчиви политики за изграждане и поддържане на привлекателни градски 

пространства, опазване на чиста околна среда, постигане на енергийна ефективност на сгради 

и съоръжения и създаване на подходящи условия за изграждане на инсталации и използване 

на енергия от възобновяеми енергийни източници; 

 Реализиране на модерна социална и здравна политика с акцент върху масовия спорт, както и 

политика по опазване на обществения ред. 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ), чиято мисия е да отстоява 

правата на хората с интелектуални затруднения, недискриминация и достоен живот чрез гарантиране 

на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост за тях. 

Асоциацията работи в партньорство с община град Добрич по проекти в социалната сфера, прилагайки 

някои иновативни практики на социални услуги в общността. Асоциацията лобира и за интересите на 

хората с интелектуални затруднения и техните семейства пред местната власти и обществеността; 

СНЦ „България вита” е сдружение, което фокусира своите дейности в образованието, защитата на 

гражданските права и подкрепата на хора с увреждания; 

Lions club Добрич е с основна дейност благотворителност. Клубът работи по няколко проекта на 

територията на област Добрич, сред които проект за профилактика на зрението при 3-6 годишни деца 

и „Майките на Lions”; 

УСТМД – Добруджа – организира и провежда различни спортни и младежки дейности. Мисията на 

клубът е развитие на училищния спорт; 

СНЦ „Сдружение на писателите” – с фокус върху дейностите в сферата на културата; 

Сдружение за развитие на деца „Слънчице”. 

СНЦ Добричко училищно настоятелство. 

Клуб ПМГ – Добрич – участва в различни инициативи в образователната сфера. 

 Активна гражданска позиция демонстрират и някои браншови организации, сред които: 

 Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация; 
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 Камара на архитектите – Добрич; 

 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – Добрич; 

 Търговско-промишлена палата – Добрич. 

 

2.7. Административен капацитет на община град Добрич 

Средата, в която работят местните администрации в наши дни се променя динамично. Причините за 

това могат да се търсят на различни места. На първо място членството на Република България в ЕС 

налага необходимост допълнителни компетенции сред служителите в местните администрации. Този 

набор от компетенции има разностранен характер. При все, че компетенциите, свързани с 

подготовката и изпълнението на различни проекти, финансирани от инструментите на Кохезионната 

политика на ЕС са от същественозначение, те далече не са единствените. Създадените възможности за 

сътрудничество на местните власти на общностно ниво, както и за съвместно влияние върху вземането 

на решения за вторичното законодателство в ЕС, използвайки консултативните правомощия на 

Комитета на Регионите обаче също изискват служителите на местните власти да разполагат с набор от 

компетентности, който при това често е различен от набора компетентности, необходими за 

успешното подготвяне и изпълнение на проекти, финансирани със средствата на Кохезионната 

политика. 

Необходимостта от нов набор от компетентности сред служителите в местната администрация се 

засилва и от постепенното навлизане на електронните услуги, предоставяни на гражданите. 

Предоставянето на електронни административни услуги на гражданите изисква по-разширени 

компетенции от служителите в общинския фронт офис, където се приемат заявленията за 

предоставяне на административни услуги. Служителят в общинския фронт офис се превръща в 

експерт, който познава процеса за предоставяне на административни услуги и по електронен път. 

Общината има много добра обезпеченост с компютърна техника и софтуер,  необходими за 

изпълнение и контрол на ежедневната работа и предоставяне на административни услуги на 

гражданите. Основна специализирана информационна система за документооборот и електронен 

архив, с която работи общинската администрация, е ПП „Архимед”.  

Създадени са набор от електронни регистри, описани в Инструкция за определяне на лицата, мерките 
и средствата за защита на личните данни в информационната система за гражданска регистрация и 
административно обслужване на Община град Добрич. 

Посоката на развитие на общинската администрация се определя от Стратегия за развитие на 

държавната администрация 2014-2020 г. Друг основен източник за определяне на нуждите от 

обучение на общинските служители, са нормативните изисквания за предоставяне на услуги на 

населението и юридическите лица, както и обратната връзка от тях по отношение на обслужването. 

Трети основен източник на информация за определяне на нуждите от обучение са идентифицираните 

в процеса на работа и оценяване потребности и компетенции, които служителите следва да 

притежават за по-ефективно изпълнение изискванията на длъжността. 
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В Община град Добрич е въведена и действа Интегрирана система за управление на качеството и 

околната среда (ISO 9001:2008, 14001:2004) и Система за управление на сигурността на информацията 

(ISO/IEC 27001:2005). 

Поддържането на интегрирана система за управление на качеството и околната среда и система за 

сигурност на информацията и провежданите периодични одити за съответствие на работата на 

общината с изискванията на стандартите са предпоставка за предоставянето на гражданите на 

общината на административни услуги на високо ниво.  

Предоставяните административни услуги са подробно разписани от гледна точка на необходими 

документи, дължими такси и срок за предоставянето им на интернет страницата на общината. Освен 

това на страницата са публикувани и необходимите заявления за предоставянето на услугите, както и 

информация за начините на плащане, в случай, че за конкретната услуга се дължи такса/цена.  

Интернет-страницата на Община град Добрич предоставя електронни услуги за гражданите и бизнеса 

от 2004 година. През 2007 година са въведени и първите 16 онлайн услуги с електронен подпис. 

Очаква се стартирането на сертифицирани е-услуги – чрез участието на общината като целева група в 

мащабен проект по ОПАК. Услуги без ползване на електронен подпис са също интегрирани в сайта на 

Община град Добрич и се заявяват онлайн.  

Бъдещата Оперативна програма „Добро управление 2014-2020” дава възможност за допълнително 

увеличаване броя на сертифицираните електронни административни услуги, предоставяни от 

общината. Следва да отбележим няколко важни аспекта, свързани с електронните услуги. От една 

страна те в голяма степен облекчават гражданите и бизнеса, но от друга изискват добра интеграция на 

различни бази данни, част от които са на национално ниво и не е в правомощията на Общината да ги 

интегрира. В някои случаи възниква необходимостта гражданите и бизнесът под една или друга 

форма отново да набавят необходими за предоставянето на услугата документи, което може да 

обезсмисли предоставянето на дадена услуга по електронен път. Зад възможността дадена услуга да 

се предоставя по електронен път обикновено стоят и публични инвестиции (не само финансови) от 

страна на администрациите, както и разходи от страна на гражданите за придобиване и поддържане 

на квалифициран електронен подпис, които все още са относително високи предвид неголемия брой 

доставчици на електронни доверителни услуги на национално ниво. ОП „Добро управление” дава 

възможности в следващия програмен период да се прилага поделено ползване на регистри и се 

задълбочи дейността по внедряване/предоставяне на комплексни административни услуги, което до 

голяма степен ще реши горните проблемни въпроси. На този етап разходите за поддръжка на 

електронен подпис от страна на гражданите и бизнеса обаче не могат да се избегнат тъй като за 

момента Законът за електронното управление не е предвидил други възможности за идентификация 

на потребителите на електронни административни услуги. За съжаление решаването на този въпрос е 

изцяло извън компетенциите на общината.  

Следва да се отбележи като положителен фактът, че Община град Добрич се възползва пълноценно от 

предлагани възможности за обучение на общинските служители (в това число чрез нарочен проект по 

ОПАК за повишаване на квалификацията на служителите), както и за  обмяна на опит с други 

администрации в ЕС, като например тази в Констанца, Румъния. Това дава възможност на общинските 

служители да получат по-широк поглед върху дейностите, свързани с предоставяните услуги на 
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гражданите и бизнеса и изпълнението наслужебните им задължения, както и на нови знания и 

умения. 

Община град Добрич е една от активните български общини в усвояване на средства от структурните 

фондове на ЕС (чрез националните оперативни програми) и други донорски програми за развитие. 

През периода 2007-2013 г.в област Добрич  са сключени договори за 86 проекта на стойност 161,4 млн. 

лв. по оперативните програми. От тях само в община град Добрич реализираниге и текущи проекти са 

общо 59 бр., на обща стойност 36,7 млн. лв. Същевременно са депозирани и нови проекти, както с 

публичен характер, така и в сферата на бизнеса. 

 

Проекти с публичен характер      

таблица 24: Проекти на община град Добрич, финансирани по донорски програми 

Наименование на 

проекта 
Кратко описание 

Стойност 

(хил.лв.) 
Срок 

1. Оперативна програма “Регионално развитие” 

1.1. Текущи проекти 

„Обновена и 
модернизирана 
градска среда чрез 
реконструкция на 
градски парк „Св. 
Георги” 

Подобряване на физическата и жизнена среда в град 

Добрич чрез реконструкция на градски парк „Свети 

Георги” 

4 998, 15 2013-2015  

„Бъдеще за Добрич” Укрепване капацитета на Община град Добрич за 

успешно участие в изпълнението на ОПРР 2014 - 2020 

година и ефективно усвояване на финансовия ресурс 

по СФ. Генериране и подготовка на пред-

инвестиционни проучвания за цялата система на 

градския транспорт и на готови инвестиционни 

проекти за ОПРР за периода 2014 - 2020 г., които да 

бъдат включени в Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на Община град Добрич 

549, 96 2013-2014 

„Пъстрото лице на 
Добруджа” 

Развитие на общ регионален туристически продукт в 

общините град Добрич, Балчик, Добричка и Каварна и 

постигане на по-висока ефективност на регионалния 

маркетинг посредством прилагане на интегриран 

подход 

486, 25 2012-2014 

Изграждане на 4 броя 
ЦНСТ в гр. Добрич 
 

Предоставяне на социални услуги по отглеждане и 

възпитание на деца лишени от родителски грижи в 

среда, близка до семейната 

2866, 73  2012-2014 

1.2. Реализирани проекти 

„Йовковият Добрич – 
съвременна 
туристическа 
дестинация” 

Подобрена туристическа инфраструктура – 

реставрирани, консервирани, реконструирани и 

ремонтирани Къща – музей „Йордан Йовков” Дом-

паметник „Йордан Йовков” Музей по нова и най-нова 

история Етнографска къща Регионален исторически 

3602,05  2011- 2013 



                            
 
 
 
 
 

 81 

Наименование на 

проекта 
Кратко описание 

Стойност 

(хил.лв.) 
Срок 

музей 

„Интегриран план за 
градско 
възстановяване и 
развитие на град 
Добрич” 

Определяне на зони за въздействие, и анализ на 

проблемите.Разработване на  Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие 

423,5 2011-2013 

„Предотвратяване на 
последиците от 
наводнения на 
територията на гр. 
Добрич чрез укрепване 
на напречното сечение 
на р.Добричка” 

Корекция, укрепване и разширяване на коритото на 

река Добричка в участъка от околовръстен път до 

вливането на дере Сердика (пресечна точка между ЖК 

Строител,  ЖК Иглика и река Добричка)  

909, 688 2011-  2013 

„Добрич – жива 
шевица от таланти” 

Организиране и промотиране  на фестивал с 

традиционни културни прояви, но реализирани по 

иновативен, интригуващ и неконвенционален  начин, 

подчертаващ идентичността и неповторимостта на 

града 

428,93 2011-  2013 

Реконструкция на бул. 
„25 - ти Септември” – 
пешеходна зона” 

Изграждане и възстановяване на зони за обществен 

отдих, зелени площи, детски площадки, велосипедни 

трасета, обществени паркинги. Поставяне на пейки, 

беседки, чешми и други Реконструкция на улични 

мрежи. Въвеждане на енергоспестяващо улично 

осветление. Създаване на достъпна архитектурна 

среда 

5013,39 2010-2012 

„Към по - качествено 
образование в ареал 
Добрич чрез обновена 
и модернизирана 
инфраструктура” 

Строително - ремонтни дейности, оборудване и 

обзавеждане на ХГ " Св. СВ. Кирил и Методий", СОУ" 

Св. Кл. Охридски", СОУ "Д. Талев", СУ "Г.С.Раковски", 

СОУ "П.Р.Славейков", ЦДГ 9, ЦДГ 10 

5093,35 2009-2010 

„Заедно за 
безопасността на 
регионите” 

Проучване и обмен на добри практики и ноу-хау в 

областта на превенция на риска между община 

Добрич, град Сент Ерблен – Франция и Европейски 

Форум за Градска Сигурност (EFUS) 

215,14 2009-2010 

2. Оперативна програма “Околна среда” 

2.1. Текущи проекти 

„Интегриран проект за 
подобряване на водния 
сектор 2012 – 2014 г.” 

Реконструкция на 77, 3 км. водопроводна мрежа, 0,3 

км. канализационна мрежа, 4600 м. канализационни 

колектори и модернизация на Пречиствателната 

станция за отпадни  води в село Врачанци 

115000,0 2012-2014 

„Изграждане на 
регионална система за 
управление на 
отпадъците в регион 
Добрич“ 

Построяване на регионално депо за неопасни 

отпадъци в землището на с. Стожер; изграждане на 

довеждаща инфраструктура до Регионално депо 

Стожер; изграждане на претоварна станция за 

отпадъци в Балчик; изграждане на претоварна станция 

за отпадъци в Тервел 

38877, 38 2012-2015 
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Наименование на 

проекта 
Кратко описание 

Стойност 

(хил.лв.) 
Срок 

3. Оперативна програма “Техническа помощ” 

3.1. Текущи проекти 

Създаване и 
функциониране на 
Областен 
информационен 
център – Добрич 

Осигуряване на ефективно функциониране на 

областен информационен център, предоставящи 

информация за кохезионната политика, нейните цели 

и съществуващите в България възможности  

415,12  2011- 2014 

3.2. Реализирани проекти 

„Подобряване на 
трансграничното 
сътрудничество в 
регион Добрич-
Костанца чрез 
подкрепа за развитието 
на бизнес 
инфраструктурата и 
услугите” 

Преодоляване на трансграничните бизнес бариери 

чрез изграждане на търговски и логистичен център 

60,0 2009-2010 

4. Оперативна програма “Административен капацитет” 

4.1. Текущи проекти 

„Разработване и 
въвеждане на единен и 
ефективен механизъм 
за подобряване 
цялостния процес на 
разработване и 
изпълнение на 
стратегически 
документи на Община 
град Добрич в 
партньорство и 
координация с всички 
заинтересовани 
страни” 

Подобряване процеса на разработване и изпълнение 

на стратегически и програмни документи на Община 

град Добрич в партньорство и координация на всички 

заинтересоване страни 

79,56 2013-2014 

4.1. Изпълнени проекти 

„Повишаване на 
квалификацията на 
служителите 
от Община град 
Добрич” 

Подобряване на професионалната компетентност и 

капацитета на служителите от общинска 

администрация 

89 395 2013-2014 

5. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 

5.1. Текущи проекти 

„Личен асистент” по 

проект „Подкрепа за 

достоен живот”/ схема 

за безвъзмездна  

финансова помощ 

BG051PO001-5.2.09-

“Алтернативи”.  

Задоволяване на специфични потребности на деца и 

лица с увреждания 

700 ,000 2011-2014 
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Наименование на 

проекта 
Кратко описание 

Стойност 

(хил.лв.) 
Срок 

Проект „Общностен 

център за деца и 

семейства”, 

финансиран по Проекта 

за социално включване 

на Световната банка 

Разкриване на 11 социални услуги в подкрепа на деца и 

семейства в риск и в посока превенция 

507,895 2011-2015 

5.2. Реализирани проекти 

„Моето училище - моят 
интересен свят” 

Създаване на благоприятни условия за развитие на 

творческия, физически и интелектуален потенциал на 

децата в град Добрич 

367,63 2009-2010 

„ИНТЕГРОМА” Интеркултурно образование, възпитание и интеграция 

на деца от ромски произход. Прилагане на политиката 

на равни възможности на етносите 

80,26 2008-2009 

„За достоен живот” Предоставяне на социални услуги 88,0 2008-2009 

„Ръка за помощ” Домашен социален патронаж, доразвиване на Звено 

за услуги в домашна среда 

247,62 2012-2014 

6. ПУДООС 

6.1. Реализирани проекти 

„Изграждане на зона за 
отдих, спорт и 
възстановяване и 
оформяне на защитен 
зелен пояс в град 
Добрич” 

„Изграждане на зона за отдих, спорт и възстановяване 

и оформяне на защитен зелен пояс в град Добрич” 

10,0 2013 

„Почистване на зелени 
площи в кв. градина 
резиденция, 
озеленяване и 
обособяване на зона за 
отдих” 

Национална кампания «Обичам природата – и аз 

участвам!» 

10,0 2011 

7. Красива България 

7.1. Реализирани проекти 

Проект “Красива 
България” –
  Художествена галерия 
Добрич 

Ремонтни дейности на Художествената галерия 207,21 2009 

„Художествена 
Галерия” 

Ремонтни дейности – покрив, фасади, подмяна на 
дограма 

208,1 2009 

8. Програма “Трансгранично сътрудничество България-Румъния” 

8.1. Реализирани проекти 

SМART-„Устойчивост, 
мобилност, достъпност 
в трансграничния 
регион Констанца-
Добрич - Транспортна 
инфраструктура” 

Подобряване на трансграничната сухопътна 

инфраструктура в трансграничен регион Добрич-

Констанца, предпоставка за сближаване на хората, 

общностите и икономиките 

15321,93 2011-2013 

POFTIC –  Подобряване, модернизиране и разширяване 2806,21 2011-2012 



                            
 
 
 
 
 

 84 

Наименование на 

проекта 
Кратко описание 

Стойност 

(хил.лв.) 
Срок 

„Повишаване 
потенциала за развитие 
чрез организиране на 
възможностите и 
подобряване на 
туристическата 
инфраструктура в 
трансграничния 
регион” 

инфраструктурата на ЦЗПЖ град Добрич и Музеен 

комплекс град Констанца. Съвместни туристически 

инициативи 

9. Програма “INTERREG IVC” 

9.1. Текущи проекти 

„Имаджин – ниско 

енергийни градове“ 

Водещ партньор - Европейската асоциация на 

енергийните градове ще се разработи местна 

Стратегия за устойчиво енергийно развитие и ще се 

осъществява изпълнението на задълженията по 

Споразумението на Кметовете; 

938,4 2012-2014 

10. Други програми (URBACT JLS/2009-2010/FRAC/AG), URBACT II 

10.1. Реализирани 

АЗ СЪМ РОМ Развитието на европейското общество въз основа на 

зачитането на основните граждански права, 

насърчаването на правата на децата и борбата с 

расизма по отношение на ромите 

1702,4 2011-2013 

NODUS Координиране на политиките за възстановяване в 

областта на регионалното и градско планиране 

62,0 2008-2011 

7. Финансов механизъм на ЕИП 

7.1. Текущи проекти 

„Младежки център 
Добрич – Вашето утре“ 

Привличане и интегриране в общността - младежи  в 

риск на възраст между 15 и 29 години, посредством 

включването им в дейностите на Общински Младежки 

център Добрич. Извършване на строително – 

ремонтни дейности и закупуване на оборудване и 

обзавеждане за Младежкия център. 

2 482 812  2014-2016 

7.2. Депозирани проекти 

„Моята детска градина 

– моят дом” 

Обединяване усилията на педагогическата и 

родителската общност от 5 ЦДГ за пълноценно 

физическо и психическо развитие на децата в риск и 

осигуряване на по-добра подготовка за училище. 

Подобряване достъпа до качествени предучилищни 

образователни и социални дейности за децата с 

непривилегирован произход, включително и роми. 

488 936 2013-2016 

7.2. Реализирани проекти 

„План Бъдеще” 
Създаване на Гео - графска информационна система на 

подземни проводи и съоръженията към тях. 

590,43 2009-2011 
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Наименование на 

проекта 
Кратко описание 

Стойност 

(хил.лв.) 
Срок 

7. Норвежка програма 

7.1. Реализирани проекти 

„Българо-норвежко 
партньорство в 
областта на 
енергийната 
ефективност и ВЕИ за 
намаляване на 
вредните газове във 
публичния сектор” 

Въвеждане на енергийно - ефективни мерки в Детска 

ясла № 2 – монтаж на соларна инсталация, подмяна на 

осветителна уредба, газифициране на кухненски блок 

78,23 2009-2011 

Посочените в таблица проекти са с подчертан публичен характер. Бенефициент по тях е община 

Добрич. Част от проектите са свързани с: 

 подобряване на физическите качества на градската среда – подобряване на инфраструктурата 

(транспортна, туристическа, инфраструктура на културата); 

  подобряване на инфраструктурата на водостопанската система (ВиК сектор); 

 подобряване на околната среда; 

 социално включване на маргинализирани групи от населението и др.  

Текущите и реализираните проекти са насочени към: 

 нарастване на размера на привлечените инвестиции както по линия на структурните фондове 

на ЕС (по линия на действащите в страната Оперативни програми); 

 Разкриване на нови работни места за реализация на проектите с инвестиционен характер; 

 Подобряване на конкретни параметри на инфраструктурата – обект на въздействие: 

 свеждане на загубите по водопроводната мрежа от 75-80% до 30-35%, като същевременно 

се подобри качеството на водите и на водоподаването за населението; 

 почистване от растителност, наноси, битови и други отпадъци на около 7,5 км. от корито на 

р. Добричка, с което се предпазват от риск от наводнения на прилежащите й градски 

територии;  

 реконструкция на пътни отсечки в селищните граници на гр. Добрич (обща дължина около 

4,6 км.) , които са “транспортни вход-изходи” на града по направлението към румънския 

град Констанца; 

 подобряване на физическата градска среда за провеждане на културни мероприятия на 

открито (възстановяване на розариума в градския парк, художествено осветление, 

реновиране на зелени площи и др. проектиране и създаване на Лапидариум в централната 

градска част и др.);  

 създаване на условия за настаняване на 56 деца в  центровете за настаняване от семеен тип 

и др. 
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Проекти в подкрепа на бизнеса 

Проектите, по които бенефициенти са представители на бизнеса по размера на финансиране са по-

дребномащабни, в сравнение с тези от публичния сектор.  Проектите са насочени към повишаване 

конкурентоспособността на предприятията чрез подобряване качеството на предлаганите  продукти 

(стоки и изделия) и услуги и квалификацията на работниците.  

И по отношение на проектите в подкрепа на бизнеса, на водещо място в областта по общ брой на 

изпълняваните проектите е община град Добрич. Това отново е  индикатор за възможностите на 

капацитета на бизнеса в гр. Добрич, както и за административния капацитет на структурите, оказващи 

консултантски услуги на фирмите по подготовката на самите проекти.  

Някои от по-значимите проекти в подкрепа на бизнеса в община Добрич, които са финансирани 

основно по Оперативни програми “Конкурентоспособност” и “Техническа помощ” са: 

Проекти, реализирани  или в процес на реализация 

 “Технологична модернизация на производството на Металарго” –бенефициент 

“МЕТАЛАГРО”АД, стойност на проекта – 4164 хил. лв. 

 “Подобряване на конкурентоспобността чрез технологична модернизация на Господинов и 

синове” – бенефициент “Господинов и синове”ООД, стойност на проекта -1052 хил. лв.  

 "Разширяване на продуктовата гама на Данибекс чрез закупуване на ново оборудване”, 

приключен, на стойност 137 хил. лв.; 

 "Дооборудване и модернизация на машинния парк в предприятието за производство на 

филтри” – бенефициент "Аспект-3" ООД, приключен на стойност 86,4 хил. лв. и др. 

В заключение се налага изводът, че общината навлиза в новия планов период с висок 

административен капацитет и високо ниво на обслужване на гражданите и бизнеса. На пръв поглед 

това оставя малко възможности за подобрение през следващия планов период. Следва обаче да се 

отбележи, че административния капацитет не е статична величина и в случай, че не се полагат грижи, 

той лесно би могъл да се влоши. Поддържането му на постоянно високо ниво изисква няколко мерки. 

По отношение на електронните услуги, предоставяни от общината основните посоки за действие са: 

 Надграждане и развитие на електронните услуги и електронното управление съгласно 

изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ) и поднормативната уредба към 

него, както и на Стратегията за електронно управление в България 2011 – 2015 г.  

 Присъединяване към Единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД). Въвеждане 

в действие на сертифицирани електронни услуги за ползване през сайта на Общината. 

Броят на изпълнените проекти и привлечените европейски средства говорят за висок капацитет на 

местната администрация за подготовка и изпълнение на проектни предложения финансирани със 

средствата от външно за общината финансиране. Следва обаче да се отбележи, че политиката по 

сближаване на ЕС има доста динамичен характер и това поставя високи изисквания от гледна точка 

компетенции на служителите заети с подготовката, изпълнението и отчитането на проектите на 

общината. Поради тази причина, за да бъде поддържан капацитета в тази област висок се налага 

периодичен преглед на необходимите компетенции на служителите и своевременно провеждане на 

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?id=54415
http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?id=49563
http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?id=49563
http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?id=17146
http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?id=17125
http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?id=17125
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обучение на служителите, в случай че се констатира промяна на необходимите компетенции и 

възникнала в резултат на тази промяна потребност от обучение. 

 

3. СЪГЛАСУВАНОСТ С ДЕЙСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИ ХАРАКТЕР 

За целите на ОПР на гр. Добрич, се предвижда да бъдат представени визия, стратегически цели, 

приоритети и мерки  за развитие на града. Методологическата особеност на частта от ОПР за визията и 

целите е, че те отчитат същите, които са заложени в действащите документи, като са въз основа и се 

адаптират и с изготвения на по – ранен етап Интегриран план за градско възстановяване и развитие. 

3.1. Наднационални стратегически документи 

3.1.1. Стратегия „Европа 2020“ 

Визията на Стратегията „Европа 2020“  да превърнем Европейския съюз в интелигентна, устойчива и 

приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване, 

стъпва на следните три приоритета за развитие:  

 Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; 

 Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-

ефективно използване на ресурсите; 

 Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да 

доведе до социално и териториално сближаване. 

В обхвата на тези три приоритета са очертани пет водещи цели: 

 Заетост за 75 % от хората на възраст 20 - 64 г.;  

 Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - 3 % от БВП на ЕС; 

 Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията: 

 20% намаляване на вредните емисии; 

 20% възобновяеми източници на енергия; 

 20% по-малко загуби на енергия (енергийна ефективност) 

 Дял на преждевременно напусналите училище под 10 %; дял на младото поколение с висше 

образование от най-малко 40 %; 

 Намаление на застрашените от бедност с 20 млн. 

За да отговори на целите, поставени в стратегията на ЕС „Европа 2020” българското правителство 

определи националните цели за изпълнението й. Те са:  

 Повишаване до 76% заетостта на жените и мъжете на възраст от 20-64 години; 

 Увеличаване равнището на комбинираните (публични и частни) инвестиции в областта на 

научноизследователската и развойна дейност в рамките от 1.4% до 2% от БВП; 

 Намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 1990 г. и 
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увеличаване до 16% дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия; подобряването на енергийната ефективност приблизително с 25% и 

намаляването с 50% на енергийната интензивност на БВП до 2020 година; 

 Снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване до 36% 

на дела на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено висше или равностойно на 

висше образование. 

3.1.2. Стратегията на ЕС за региона на река Дунав 

Стратегията на ЕС за региона на река Дунав може да допринесе за постигане на целите на ЕС и за 

подпомагане на основните инициативи за политиките на ЕС, включително и на стратегията „Европа 

2020“.  

На базата на комплексен анализ са идентифицирани следните конкурентни предимства на региона: 

 Непосредствено съседство с държавите от Изтока, към които Европа се отваря; 

 Добре развита образователна система с много университети. Различно качество и адекватност 

на институциите на нуждите на пазара на труд; 

 Изключително културно, етническо и природно богатство. В региона има обекти със статут на 

световното културно наследство и включва повече столици от която и да е друга река по света; 

 Висок потенциал на възобновяемите източници на енергия. Съществува и голям потенциал за 

подобряване на енергийната ефективност; 

 Богати природни дадености: изключителна фауна и флора, ценни водни ресурси и 

забележителни ландшафти. 

Според постановките на стратегията, за използването на тези възможности в най-голяма степен е 

необходимо да се увеличат сътрудничеството, взаимното планиране, взаимните инвестиции и 

развитието на основни връзки. 

Основните насоки на стратегията са групирани в четири стълба. Всеки от тях е съставен от приоритетни 

области и има конкретно определено поле на действие: 

1) Създаване на връзки за региона – Мобилност, мултимодалност, възобновяеми източници на 

енергия, дейностите в областта на културата, туризма и преките контакти между хората; 

2) Опазване на околната среда в региона – Качество на водите, управление на риска, опазване на 

биологичното разнообразие, ландшафтите, качеството на въздуха и почвите; 

3) Постигане на благосъстояние в региона – Развитие на обществото на знанието чрез 

научноизследователски, образователни и информационни технологии, подкрепа за 

конкурентоспособността на предприятията, развитие на клъстери, инвестиране в хора и умения; 

4) Укрепване на региона на река Дунав – Увеличаване на институционалния капацитет и 

сътрудничеството, сигурност, действия по въпросите на организираната престъпност и тежките 

престъпления. 
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3.2. Национални стратегически документи 

3.2.1. Национална програма за развитие „България 2020“ 

Националната програма за развитие „България 2020” се стреми да приведе поетите ангажименти от 

правителството за постигане на споделените цели, заложени в стратегията „Европа 2020” и 

националните приоритети, в интегрирана рамка за развитие на България в периода до 2020 г. 

Програмата предлага многосекторен подход и съдържа в себе си основните постановки на 

националната политика в различни направления. 

Визията предложена в програмата поставя акцент върху конкурентоспособността на икономиката 

и върху добрите условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация, които 

следва да бъдат налични през 2020 г. За основно средство за постигане на такива условия в България е 

определен интелигентният, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически 

растеж. 

В програмата са определени и три основни цели, към които тя следва да се стреми, а именно: 

1) Повишаване на жизнения стандарт - осигуряване на конкурентноспособно образование, 

качествена заетост, социално включване, гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; 

2) Осигуряване на качествена и здравословна околна среда и на оптимални условия за развитие на 

икономиката, чрез изграждане и поддържане на инфраструктура; 

3) Повишаване на конкурентоспособността на икономиката - осигуряване на благоприятна бизнес 

среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност. 

За постигане на така идентифицираните три цели са предложени пакети от мерки, насочени в осем 

основни приоритетни направления: 

1) Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието, обучението и работната 

сила, включително: съвременно и адаптивно образование спрямо нуждите на пазара на труда, 

качествени и ефективни здравни услуги; 

2) Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, чрез заетост и за повишаване 

на доходите, устойчиви, качествени и достъпни междусекторни услуги, устойчивост и адекватност 

на социалните плащания, пенсионната система, насърчаване на активното стареене, създаване на 

условия за осигуряване на равнопоставеност на половете и осигуряване на равни възможности за 

хората с увреждания; 

3) Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал, 

чрез активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните икономики, устойчиви 

форми на туризъм, културните и креативни индустрии, опазване и подобряване на околната среда 

и адаптиране към промените на климата, развитие капацитета на публичните власти за 

стратегическо планиране, трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество, 

интегрирано устойчиво градско развитие, подобряване свързаността на българските региони, 

подобряване качеството на живот в селските райони; 

4) Развитие на земеделието - осигуряване на хранителна сигурност, производство на продукти с 

висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси, чрез балансирано 
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секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл, модернизиране и технологично обновяване 

на стопанствата и инфраструктурата, развитие и ускорено въвеждане на иновации, повишаване на 

професионалната квалификация и информираността, осигуряване на стабилни и справедливи 

доходи в селското стопанство, конкурентоспособен рибарски сектор, интегриран подход на 

контрол по цялата хранителна верига; 

5) Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна 

инфраструктура, иновативна активност и научни изследвания, включително развитие на човешкия 

ресурс за нуждите на иновативните предприятия, изграждане на научна и иновационна 

инфраструктура, усъвършенстване на нормативна база, повишаване на конкурентоспособността на 

предприятията, участие на предприятията и научни организации в международни иновационни 

мрежи; 

6) Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за 

гражданите и бизнеса, чрез подобряване на институционалната среда и администрация на 

знанието, ориентирана към постигане на резултати и към потребителите; 

7) Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, повишаване на ресурсната ефективност и 

намаляване на енергийната зависимост, включително енергийна сигурност на страната, 

потребление на 16% на енергия от възобновяеми източници, създаване на интегриран вътрешен 

пазар на енергия, повишаване на ефективността на използване на ресурсите; 

8) Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари, включително устойчива 

железопътна и пътна транспортна система и масов обществен транспорт, висока степен на 

безопасност и сигурност на транспорта, ограничаване негативното въздействие на транспорта 

върху околната среда и здравето. 

 

3.2.2. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 
2012-2022 г. 

НССР е основният документ от системата за планиране на регионалното развитие за периода до 2022 

г., и инструментът, чрез който са пренесени в национален план постановките на „Териториалния 

дневен ред Европа ―2020”. Стратегията предлага териториално фокусирани мерки за ограничаване 

на засилващите се регионални различия вътре в държавата и едновременно с това сближаване с 

останалата част от членовете на Европейския съюз. 

Според йерархизацията на градовете, заложена в стратегията, град Добрич е определен като град от 

трето ниво – среден град, а най-големият близък притегателен център е град Варна. Същевременно, 

урбанистичната ос на развитие Варна-Добрич-Силистра е определена като такава с второстепенно 

значение и свързваща основни оси. Стратегията определя агломерацията на град Добрич и като един 

от потенциалните полюси на растеж, като също така дава препоръки за стимулиране на растежа и 

развитието на градовете като Добрич от трето ниво. 

Дефинираната визия на НССР дава основните постановки на стратегическата част: „Българските 

райони – организирани в национално и европейско сътрудничество за постигане на устойчив 

икономически растеж и заетост, с подобрено качество на живота и съхранено природно и 
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културно наследство”. Желаният резултат се очаква да бъде постигнат чрез многосекторни действия, 

насочени в един фокус – сближаване. 

Главната стратегическа цел на регионалната политика също е дефинирана в съответствие с тази 

постановка: „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие с използване на местния 

потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект”. За 

постигането на тази цел е необходимо усилията да бъдат фокусирани върху ефективно използване на 

специфичните регионални потенциали, засилване на конкурентните им предимства и премахване на 

бариерите за развитието им. 

 

4. РОЛЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГРАД ДОБРИЧ В РЕГИОНАЛЕН АСПЕКТ 

4.1. Място на град Добрич в националната и регионалната селищна мрежа 

Мястото на гр. Добрич в националния и регионалния селищно-урбанистичен модел на страната 

следва да бъде анализирано и оценявано  като: 

Опорен център в националната и регионалната селищна мрежа 

В националната селищна мрежа гр. Добрич е с позиции на опорен център от второ йерархично ниво 

(без това на столичния град), което балансира групата от опорни центрове от първо йерархично ниво 

(големите градове) в страната. 

В селищно-урбанистичния модел на Североизточния район, гр. Добрич може да бъде разглеждан като 

балансьор на най-големия град в района – Варна. В териториален аспект, разположението на Добрич 

(на 51 км. северно от гр. Варна) дава възможност той да се развива като опорен селищен център в 

северната и северозападната част на района.  Тази му позиция, от гледна точка на местоположение, 

благоприятства възможността в гр. Добрич да се развият обслужващи функции, които допълват тези 

на гр. Варна. Най-добра илюстрация на потенциала за развитието му като опорен център в 

Североизточния район е мястото му в структурата на университетските центрове в България. Така в 

границите на Североизточен район гр. Добрич заедно с градовете Варна и Шумен покрива 

относително равномерно територията с висши училища и колежи.  

В националната йерархична система от градове - селищни центрове,  по редица основни показатели и 

степента на развитие на обслужващи функции, гр. Добрич е съизмерим с градове от типа на Шумен, 

Сливен, Велико Търново. 

Център с балансирано развитие на комплексни селищни функции 

Град Добрич като един от средните градове е с функционална категоризация от ІІ функционален тип. 

Това означава, че той отговаря на всички критерии по отношение на изпълняваните от него функции – 

административни, обслужващи, транспортни, икономически и др. Функционалната категоризация на 

гр. Добрич индикира наличието на разнообразни регионални функции: административно-

управленски, университетски, научно-технологични и производствени, здравни, търговски, бизнес-

делови, банкови, туристически, културни и духовни функции. В границите на област Добрич, по 

степента на развитост на селищните си функции гр. Добрич се откроява достатъчно силно сред другите 

градове.  
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Център на агломерационен ареал 

Позиционирането на гр. Добрич с добре развити функции в националната и регионалната селищна 

мрежа, като и силно изявената му организираща роля на опорен център в област Добрич и в 

Североизточния район са основанията той да изпълнява функции на център на агломерационен ареал. 

Тази му функция е свързана с възможността гр. Добрич да оказва стимулиращо въздействие за 

комплексно и устойчиво развитие в границите на неговия агломерационен ареал.   

4.2. Място в регионалния социално-икономически комплекс 

Добричкият териториален социално-икономически комплекс е с добри позиции по отношение на 

основните икономически характеристики и параметри в Североизточния район и област Добрич. В 

това отношение със своя икономически потенциал община/град Добрич изпълнява и важната функция 

на двигател, стимулиращ развитието на областния социално-икономически комплекс. 

Индикатори за оценка на мястото на гр. Добрич в регионалната икономика са следните 

характеристики за позиционирането на общинската икономика в регионалната икономика:  

Община Добрич – привлекателна за развитие на бизнес и за преки чуждестранни инвестиции 

В регионален план, община Добрич се очертава като добро място за развитие на бизнес и 

притегателна територия за преки чуждестранни инвестиции. Тя е една от най-активните български 

общини по усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС. Освен общината, в този процес 

успешно се включва и неправителствения сектор от гр. Добрич. 

По отношение на индекса  „Местни условия за правене на бизнес” 2011, създаден от Института за 

пазарна икономика, гр. Добрич попада на 6-място в класацията на всичките 27 областни градове в 

страната. Този индекс се базира на 10 индикатора, които имат отношение към предлаганите условия 

за развитие на бизнес. Сред тях са: местни данъци и местни такси,  електронно управление, 

разрешително за строеж, заетост,  работна заплата, образование на заетите, чужди инвестиции и др. 

По този индекс гр. Добрич изпреварва всички останали областни градове в Североизточния район, 

дори и градове от типа на Пловдив, Стара Загора, Плевен.  

Прегледът на използваните 10 индикатора показва, че 6-тото място на гр. Добрич като добро място за  

правене на бизнес се дължи на създадената  подходяща среда, в която са налице стимулите за по-

добро управление на местно ниво, т.е. в направлението “Данъци и такси” и “Администрация”. По 

индикаторите, характеризиращи икономическата активност – гр. Добрич е в по-неблагоприятна 

ситуация. Например по индикатора чуждестранни инвестиции на жител (770 €) е на 12 място, по 

размер на работната заплата на заетите (5 423 лв./годишно) е на 13 място и т.н.      

Община Добрич – място с висока концентрация на фирми и наети лица 

Град/община Добрич е място с по-голяма концентрация на наети лица във всички сектори и 

икономически отрасли. Сравнителните данни за област Добрич и община Добрич доказват тази 

констатация. При почти еднакъв относителен дял на икономически активното население – съответно 

85,2% за областта и 85,4% за общината и при концентрация на населението 46,4% от броя му за 

областта, относителният дял на наетите в социално-икономическия комплекс на гр. Добрич е 56% от 

този за областта; 
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По-добра адаптивност на стопанските единици в условията на криза 

Икономиката на община Добрич е с по-добри възможности за запазване на своите позиции от тези на 

област Добрич в условията на продължаващата няколко години икономическа и финансова криза. В 

подкрепа на това са и данните за броя на новооткритите и на фалиралите фирми за периода 2007 -

2010 г.  Статистиката показва, че средно  за посочения период от всички новооткрити стопански 

единици в област Добрич 59,0% са в град Добрич.  

Структура на икономиката 

В регионалния социално-икономически комплекс икономиката на община Добрич участва с развитата 

си многоотраслова промишленост, по-слабо с аграрния си сектор и с добре развити отрасли от 

третичния сектор (услуги). Съвременният промишлен профил на община Добрич е резултат от 

запазването и модернизирането на традиционни промишлени производства, допълнени от нови 

съвременни, продукт на нови технологии промишлени дейности. Структурата на  промишлеността  в  

Общината  се  определя  от  подотраслите: хранително – вкусова промишленост (широк спектър 

производства от хранителния бранш), лека промишленост (доминирана от шивашка промишленост, 

мебелно и обувно производство) и  машиностроене (транспортно и селскостопанско машиностроене). 

На  територията  на  града  са  развити транспортът, търговията  и  услугите.  Туризмът е отрасъл, за 

развитието на който съществуват редица благоприятни фактори (културно-историческо наследство, 

близост до Черноморското крайбрежие, ежегодно провеждани бизнес-форуми и др.)  

Оценките за мястото на гр. Добрич в националната и регионалната “бизнес-карта” отчитат 

утвърждаването му като панаирен център. В инфраструктурата, подкрепяща развитието на бизнеса и 

наред с такива структури като Търговско-промишлена палата, Евро-инфо център, Агенция за 

регионално икономическо развитие и инвестиции, Бизнес-център и др., особено място заемат някои 

национални и международни изложения: "Селското стопанство и всичко за него", "Национална 

борса за семена", "Торго, вина, деликатеси", "Мода, стил и красота" и др. 
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4.3. SWOT АНАЛИЗ 

СССИИИЛЛЛНННИИИ    СССТТТРРРАААНННИИИ    СССЛЛЛАААБББИИИ    СССТТТРРРАААНННИИИ    

 Добрич – град с добре развити функции в 
националната и регионалната селищна мрежа 
и със силно изявена роля на опорен център в 
област Добрич и в Североизточния район. 

 Разнообразна отраслова структура на 
общинската икономика с голям дял на 
хранително-вкусова, шивашка промишленост, 
обслужване и услуги. 

 Наличие на висши училища, създаващи кадри 
за туризма и земеделието като 
структуроопределящи отрасли на 
регионалната икономика. 

 Наличие на Земеделски институт и Добрички 
панаир – посредници в научния и 
технологичен трансфер. 

 Богато културно наследство в близост до 
Черноморското крайбрежие. 

 Комплекс от спортни съоръжения и спортна 
инфраструктура за целогодишна подготовка, с 
потенциал за национални и международни 
състезания. 

 Добро състояние на жилищните райони и 
непрекъснат процес на благоустрояване на 
междублоковите пространства и градските 
паркове. 

 Ясна пространствена организация на 
функционалните зони – обособени зони за 
обитаване, труд и отдих. 

 Местна управа и администрация с 
иновационно отношение към развитието на 
икономиката. 

 Съвременни и разнообразни по обхват 
електронни услуги, предоставяни от 
общинската администрация. 

 Свободни инвестиционни терени, близост до 
пристанища на Черноморието и река Дунав – 
Варна, Балчик и Силистра. 

 Регионална, национална и международна 
значимост на гр. Добрич като център за 
провеждане на традиционни  културни 
прояви, както и за реализиране на 
международен културен обмен. 

 Достатъчна налична образователна 

 Неблагоприятна демографска структура – 
отрицателен естествен и механичен прираст. 

 Висок дял на безработните лица сред 
трудоспособното население –безработицата е 
по-висока от средната за страната особено 
през последните години. 

 Отсъствие на адекватна жилищна политика и 
жилищна администрация. 

 Лошо състояние на жилищния фонд, висок 
дял на необитаеми жилища. 

 Лошо състояние на инфраструктурата в 
индустриалните зони, замърсяване на 
почвите  с олово. 

 Незадоволително физическо състояние на 
обектите на образователната, здравната и 
културната инфраструктура. 

 Неравномерно разпределение на 
индивидуалните лекарски и стоматологични 
практики. 

 Амортизирано оборудване в някои 
предприятия, свързано с високи текущи 
разходи. 

 Остаряла транспортно-комуникационна 
система, която не отговаря на потребностите 
на населението от превози,  незадоволителни 
експлоатационни характеристики, водещи до 
увеличаване на замърсяването на околната 
среда и разходите, необходими за поддръжка 
и експлоатация. 

 Незадоволително състояние на техническата 
инфраструктура – състоянието на 
съществуващите пътища е лошо. 

 Периферно положение по отношение на 
икономически, финансови, транспортно-
комуникационни, иновативни и научно-
изследователски центрове от национално и 
международно значение, липса на пряка 
транспортна обвързаност с автомагистрали. 

 Висока неефективност на водния сектор и 
големи загуби на водопреносната мрежа. 
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инфраструктура – броя на училищата и 
преподавателите превишават средните 
стойности за страната. 

 Добро качество на здравните услуги, добра 
осигуреност с общопрактикуващи лекари, 
брой на лечебните заведения на глава от 
населението над средния за страната. 

 Относително ниско ниво на престъпност. 

 Сравнително добра възрастова структура и по-
слаб темп на застаряване на населението от 
средното за страната. 

 Високо качество на околната среда – ниски 
емисии въглероден диоксид в атмосферата, 
делът на населението с достъп до обществена 
канализация, свързана с пречиствателни 
станции за отпадъчни води, е висок. 

 100% обхваната територия на общината от 
системата за организирано събиране и 
извозване на отпадъците 

 Широка газификация на промишления сектор, 
общинските сгради, нарастваща битова 
газификация. 

ВВВЪЪЪЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ    ЗЗЗАААПППЛЛЛАААХХХИИИ    

 Наличието на големи предприятия, 
стабилизиращи пазарните си позиции, е 
възможност за създаване на връзки с МСП и 
обща по-висока устойчивост на икономиката в 
перспектива при едно динамично и 
конкурентоспособно развитие на тези 
предприятия и други предприятия, работещи 
на територията на общината. 

 Запазване и модернизиране на традиционни 
промишлени производства, чрез 
преструктуриране, диверсифициране и 
развитие на предлаганите продукти. 

 Създаване на нови високопродуктивни 
предприятия, работещи със съвременни 
технологии. 

 Превръщане на Добрич в трансфериращ 
център на иновации, на подготвени кадри към 
останалите общини в областта. 

 Превръщане на Добрич във водеща община в 
екологичната градска мобилност. 

 Инвестиции в развитие и изграждане на 
транспортна инфраструктура за развитието на 
по-екологични видове транспорт – електро и 

 Продължаващи негативни демографски 
тенденции на намаляване на населението на 
града, съответно намаляване на 
трудоспособното население на общината и 
ограничаване на работната сила в нея. 

 Негативно въздействие от продължаващата 
икономическа криза върху бизнеса и пазара 
на труда. 

 Намален интерес към инвестиции в 
икономиката на града. 

 Процеси на закриване на производства и 
раздробяване на производствените 
площадки. 

 Недостиг на квалифицирана работна ръка 
през следващите години. 

 Ограничен брой национални инструменти за 
финансиране и организиране на проучването, 
опазването и социализирането на културното 
наследство. 

 Продължаване на тенденцията за настаняване 
на маргинализирани групи в периферните 
жилищни комплекси и концентрация на 
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велосипеден. 

 Отлични предпоставки за разширяване на 
газоразпределителната мрежа за битовите и 
индустриални потребители. 

 Създаване на условия за устойчиво развитие 
на туризма на територията на Добрич, 
основавайки  се на естествената географска 
близост до утвърдени черноморски 
туристически райони, както и на екологичния 
и културен потенциал на общината. 

 Оползотворяване на възможностите 
произтичащи от близостта с гр. Варна за 
развитие на туризма, икономическите връзки 
между двата големи центъра в СИРП. 

 Оползотворяване на възможностите, 
произтичащи от близостта с Румъния – 
развитие на туризма, съвместни икономически 
инициативи и др. 

престъпления в тях. 

 Засилване на регионалните диспропорции, 
породени от концентрация на човешки, 
материални и финансови ресурси в гр. 
Добрич. 

 Наличие на промени в климата, които 
създават условия за бедствия и повишен риск 
за жизнената среда. 
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5. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

5.1. Рамка за формулиране на стратегията на община град Добрич 

Стратегията за развитие на община град Добрич представлява съчетание на визия, три стратегически 

цели, приоритетни области за развитие към всяка от целите и прилежащите им мерки. 

Формулираните предложения за развитие отчитат законодателната и стратегическата рамка на 

регионалното развитие в европейското и националното пространство. Структурата и посланията на 

стратегическата част съответстват на постановките в ЗРР, ППЗРР, „Методическите указания...” и не 

противоречат на законодателството в сферите устройство на територията, опазване на околната среда 

и културното наследство. 

Стратегическата част адаптира на локално ниво ключовите теми за развитие, въведени от 

Кохезионната политика и регламентите за управление на фондовете на ЕС. 

Стратегията е хармонизирана с предвижданията на НСРР и НКПР на България, заедно с Националната 

програма за развитие България 2020, Националната програма за реформи и секторните стратегии в 

страната. ОПР се рамкира от планирането на цялата област, изразено от Областната стратегия за 

развитие за периода 2014-2020.  

 

5.2. Визия на община град Добрич 

„Добрич – преуспяващ икономически, технологичен и духовен център на Добруджа, град с високо 

качество на жизнената среда, в който образовани, равнопоставени и предприемчиви хора 

живеят свободно и пълноценно градят бъдеще за децата си". 

 

5.3. Стратегически цели 

Стратегическа цел 1. Подобряване качеството на градската среда и условията на живот 

Първата стратегическа цел е свързана с желанието за подобряване на жизнената и градската среда 

като балансирано съчетание на допълващи се пространства и функции. Пълноценната градска среда е 

задължително условие за осъществяване на различните човешки дейности. Целта е община град 

Добрич през 2020 година да представлява място за комфортни и разнообразни форми на обитаване, 

съответстващи на социалните групи и потребности.  Общината следва да предоставя достъпни условия 

за обслужване – здравеопазване, образование и социални услуги. Отдихът и спортните и културните 

дейности се развиват заедно с пълноценното управление на културното наследство. Свързаността на 

отделните функции чрез оптимални решения на техническите инфраструктури осигурява пълнота и 

цялост на градската среда за устойчиво местно развитие. 

 

Стратегическа цел 2 Постигане на устойчив икономически растеж, основан на знанието, 

технологичния напредък и активното партньорство 

Стратегическата цел изразява желаното и постижимото, с оглед на местните дадености, състояние на 

общинската икономика. Целта обединява два основни компонента – интелигентният, но и 

приобщаващият растеж. Икономика на общината следва да се основава на иновациите и традициите 

на научните дейности, които се развиват на територията на общината. Предвижда се и отвореността 
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на местната икономика към всички социални групи, осигуряваща устойчива заетост и предпоставки за 

висококачествен и достоен живот на всички.   

 

Стратегическа цел 3 Повишаване на потенциала на човешките ресурси, развитие на 

административния капацитет, увеличаване равнището на заетостта, доходите и ефективно 

включване на групите в неравностойно положение 

Стратегическата цел е насочена към създаване на висок потенциал на човешките ресурси и създаване 

на възможности за намиране на заетост и повишаване благосъстоянието на населението. От друга 

страна целта предвижда и подобряване на административния капацитет на общината, повишаване 

ефективността е ефикасността от дейността и по-високо качество на услугите. Целта е насочена и към  

осигуряване на активно участие в обществения живот на групите в неравностойно положение. 

 

5.4. Приоритети 

Стратегическа цел 1 

Приоритет 1.1 Опазване на околната среда и ефективно използване на териториалните ресурси 

Приоритет 1 обхваща мерки, насочени към подобряване на състоянието на околната и жизнена среда 

в общината. Предвидени са интервенции, свързани с подобряване на водоснабдяването, 

канализационната мрежа, пречиствателната инфраструктура. Включени са мерки за предотвратяване 

на екологични рискове, климатични промени и природни бедствия. 

Мярка 1.1.1. Изграждане и модернизиране на водоснабдителната и канализационната система и 

пречистването на отпадните води. 

Мярката включва проекти, които целят подобряване на водопроводната и канализационна мрежа. 

Мярката е насочена към изграждане и модернизиране на пречиствателни съоръжения. 

Мярка 1.1.2. Повишаване качеството на атмосферния въздух на територията на общината. 

Мярката обхваща интервенции, насочени към опазване чистотата на въздуха, включва и дейности по 

измерване, превенция и реакция при екологични рискове. 

Мярка 1.1.3. Предприемане на превантивни мерки за справяне с климатичните промени, природни 

бедствия и екологични рискове. 

Мярката е насочена към опазване на населението и имуществото от природни и екологични рискове. 

Включва и интервенции по информиране и превенция на населението, развитие на междуобщински 

проекти за укрепване и почистване на коритото на река Добричка. 

Мярка 1.1.4. Внедряване на енергоспестяващи и енергозаменящи технологии. 

Мярката обхваща интервенции, свързани с въвеждане на енергоспестяващи системи и подобряване 

на енергийните показатели на сгради, улично осветление и др.  

 

Приоритет 1.2 Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и 

културни услуги и спортни прояви. 

Приоритет 2 е формулиран въз основа на необходимостта от подобряване качеството и достъпност до 

здравни, образователни, социални, културни и спортни прояви. Мерките в приоритета касаят 

изграждане на нова и обновяване на съществуващата общинска здравна, образователна, социална 

културна и спортна инфраструктура, повишаване качеството на предлаганите услуги, разнообразяване 
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на съществуващите и въвеждане на нови или алтернативни услуги, както и активно включване на 

всички групи от населението. 

Мярка 1.2.1. Изграждане, обновяване и модернизиране на обекти на образователната, здравната, 

социалната, културната и спортната инфраструктура, в т.ч подобряване на енергийната ефективност. 

Мярката обхваща подобряването на инфраструктурата в която се предоставят здравни, 

образователни, социални услуги и се провеждат културни и спортни прояви. Включват се интервенции 

по изграждане на нови обекти, подобряване на съществуващи, включително мерки за подобряване на 

енергийната ефективност и архитектурна достъпност. 

Мярка 1.2.2. Разширяване на достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги в 

общината. 

Мярката обхваща дейности, насочени към създаване на подходящи условия за предоставяне на 

образователни, социални, културни услуги, а именно – осигуряване на технически средства, 

оборудване и други за функционирането на услугите, финансово осигуряване, въвеждане на нови или 

алтернативни услуги за населението, извънкласни занимания за учениците и други мероприятия 

включващи населението в повече и по-качествени услуги. 

Мярка 1.2.3. Повишаване качеството на публичните услуги, организиране на мероприятия в спорта, 

образователната, здравната и социалната сфера. 

Мярката включва интервенции, които целят подобряване качеството на предоставяните 

образователни, здравни, социални и културни услуги, като например провеждане на обучения, 

кампании и други. 

Мярка 1.2.4. Развитие на културните институции и организации, на културния обмен и на културния 

календар на база добри практики и традиции, иновации, подкрепа и политики.  

Мярката е насочена към запазване и развитие на културната инфраструктура, разширяването на 

културния обмен и обогатяването на културния календар, както и към подобряване на условията за 

развитие на културата. Мярката включва реализацията на разнообразни културни събития и прояви, 

част от богатия културен живот на град Добрич и утвърждаването му като фестивален център. 

Мярката цели запазване и увеличаване броя на културните институти и организации, съхраняването и 

социализирането на културното наследство и обогатяването на културния календар. 

 

Приоритет 1.3 Постигане на интегрирано градско развитие, транспортна и комуникационна 

свързаност. 

Приоритет 3 обединява мерки, насочени към подобряване на градската среда и условията на живот, 

фокусирани върху осигуряване на транспортна и комуникационна свързаност, осигуряване на условия 

за почивка и занимания на открито, както и подобряване на уличната мрежа. 

Мярка 1.3.1. Подобряване на транспортната и комуникационната свързаност между отделните зони 

на територията на общината. 

Мярката включва интервенции, свързани с подобряване на градския транспорт, обновяване на 

превозните средства, изграждане на системи за управление на транспорта, въвеждане на 

алтернативни и екологични транспортни средства. 

Мярка 1.3.2. Осигуряване на зелени зони, безопасни пешеходни пространства и достъпна градска 

среда. 
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Мярката обхваща дейности по ремонт, реконструкция и изграждане на нови зелени площи и 

пешеходни пространства. Мярката включва и дейности, свързани с осигуряване транспортната и 

архитектурна достъпност за хора с увреждания. 

Мярка 1.3.3. Обновяване и реконструкция на уличните пространства. 

Мярката е насочена към подобряване на уличните пространства – ремонт и реконструкция. 

 

Стратегическа цел 2  

Приоритет 2.1 Повишаване конкурентоспособността на икономиката и осигуряване на подкрепа за 

малкия и среден бизнес. 

Приоритет 1 на Специфична цел 2 е фокусиран върху постигане на конкурентоспособна икономика на 

територията на общината. Основните мерки, обединени от този приоритет целят да подпомогнат 

предприятията, с акцент върху интервенциите за малки и средни предприятия, които представляват 

основната част от бизнеса в общината. Приоритетът цели да повиши привлекателността и 

ефективността на индустриалните зони и да предостави възможности за развитие на предприятия в 

различни бизнес сфери. Като резултат от изпълнението на мерките се очаква постигане на по-висока 

инвестиционна активност в рамките на зоните. 

Мярка 2.1.1. Изграждане на подходяща инфраструктура в индустриални зони и бизнес паркове и 

поддържане на активна и устойчива бизнес среда. 

Предвидени са дейности за усъвършенстване на техническата инфраструктура в индустриалните зони 

на общината, осигуряването на свързаността им с другите части на общината и ключовите транспортни 

направления. Дефинирането на местна марка, свързана с производството, може успешно да се 

организира около традиционните, но и перспективни отрасли. Задължително условие за 

рационалността на индустриалните зони е фокусирането на средства за предоставянето на среда и 

условия за развитието и възникването на МСП. 

Мярка 2.1.2. Организиране на мероприятия и инициативи за популяризиране предимствата за 

инвестиране в община град  Добрич. 

Основните дейности по тази мярка са провеждане на мероприятия и инициативи с цел повишаване 

вниманието върху възможностите за развитие бизнес на територията на общината. Тези дейности 

трябва да представляват част от насочена и фокусирана кампания за популяризиране на 

конкурентните предимства на община град Добрич за привличане на нови инвестиции. 

Мярка 2.1.3. Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, насочени към стартиращи МСП или 

свързани със стартирането на нов бизнес. 

Мярката включва интервенции насочени към стартиращи малки и средни предприятия, свързани с 

осигуряване на привлекателни организационни условия и услуги, подпомагащи предприемачеството 

и нови икономически инициативи. Основните дейности са свързани с функциите на информационните 

центрове за подпомагане местния бизнес и инициативи за популяризиране на техните 

продукти/услуги. 

Мярка 2.1.4. Стимулиране на публично-частните партньорства с оглед привличане на инвестиции. 

Мярката обхваща дейности и интервенции свързани с реализацията възможностите за публично-

частни партньорства като начин за привличане на инвестиции в общината. Някои от тях могат да бъдат 

разработването на пилотни проекти, на базата на публично-частните партньорства. 
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Приоритет 2.2 Повишаване на иновационния потенциал, научното и технологичното развитие в 

общината   

Мярка 2.2.1. Насърчаване създаването на публично-частни партньорства при развитието и 

трансфера на нови технологии 

Мярката цели да окаже подкрепа за развитие на ефективна научно-изследователска дейност 

посредством публично-частни партньорства с директен принос към общинската икономика. 

Организационните проявления на мярката включват стимулирането на повече инвестиции в 

притежаващите потенциал за развитие научни направления в община град Добрич, както и 

отговарящите на настоящата икономическа ситуация професионални гимназии. Поддържане на 

постоянен контакт и обмен между Община град Добрич, образователните и научните институции, 

висшите училища, създаващи кадри за туризма и земеделието като структуроопределящи отрасли на 

регионалната икономика; между Земеделския институт и Добрички панаир като посредници в 

научния и технологичен трансфер в земеделието,  както и бизнеса.  

Мярка 2.2.2. Създаване на условия за привличането на чуждестранни инвестиции в сферата на 

високите технологии. 

Тази мярка е формулирана като продължение на предходната мярка. Тя обединява дейности по 

провеждане на информационни кампании и подкрепа при популяризиране на научните направление 

на територията на общината с цел привличане на чуждестранни инвестиции. 

 

Приоритет 2.3 Развитие на териториалното  сътрудничество  

Мярка 2.3.1. Засилване на сътрудничество и партньорството на вътрешнорегионално и 

междурегионално ниво. 

Мярката следва традиционната роля на община град Добрич като административен и обслужващ 

център на областта. Въвеждането на работеща форма за организация на група общини, координирана 

от Община град Добрич, изисква регулярни срещи, взаимни обучения и обмен на добри практики, 

включително и чрез контакт с други европейски региони. Поставянето на основа за междуобщинското 

сътрудничество може да се продължи чрез разработването на модели за предоставяне на общи и по-

качествени услуги за населението. Други перспективи са разработването на общи планове в 

идентичните сфери на развитие, както и реализация на съвместни ключови проекти.                    

Мярка 2.3.2. Развитие на трансграничното, транснационално и международно сътрудничество и 

партньорство.  

Мярката е свързана с дейности по създаване на активни контакти с общини на трансгранично и 

междурегионално ниво, разработване съвместни проекти и формулиране на идеи за подобряване на 

благосъстоянието на общината и нейното население. 

 

Приоритет 2.4 Съхраняване и социализиране на културното наследство и развитие на туристическия 

потенциал 

Мярка 2.4.1. Развитие на условията за културен, конгресен и еко-туризъм. 

Мярката обединява дейности в създаване на благоприятни условия за оползотворяването на богатото 

културно наследство на общината и превръщането му в икономически потенциал за населението. 
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Основните дейности са насочени към развитие на маркетингова стратегия, разработване на проекти с 

фокус върху културния, конгресен и еко-туризъм в общината. 

Мярка 2.4.2. Популяризиране  на туристическите продукти и услуги, характерни за общината. 

Мярката обединява начините и техниките за популяризиране на туристическата дестинация община 

град Добрич, като включва информационни кампании, разработване на туристически продукти и 

маршрути, които да могат да привлекат повече туристи. 

Мярка 2.4.3. Изграждане на мрежа от информационни и посетителски центрове, средства за 

туристическа информация и градска ориентация. 

Мярката обхваща дейности, свързани със създаването на информационни центрове за посетителите 

на общината, където те ще могат до получат необходимата информация за туристическите обекти, 

маршрути, културни прояви и местата за настаняване. Реализацията на дейностите от тази мярка са 

необходими във връзка с останалите мерки по приоритета. 

Стратегическа цел 3 

Приоритет 3.1 Подобряване достъпа до възможностите за учене през целия живот и до пазара на 

труда. 

Приоритетът обединява мерки, които целят въздействие върху най-важния фактор за развитието на 

общината – човешкия ресурс. Основният фокус е върху учене през целия живот, подобряване 

възможностите за намиране на заетост, стимулиране на трудовата мобилност и подкрепа за 

уязвимите групи, участници на пазара на труда. 

Мярка 3.1.1. Стимулиране ученето през целия живот за подобряване участието на пазара на труда. 

Мярката е насочена към постигане на по-висока конкурентоспособност и повече възможности за 

професионална реализация. Фокусът се поставя върху предоставянето на обучения за повишаване на 

квалификацията, придобиване на нови умения и компетентности, съобразно с потребностите на 

пазара на труда и съвременната икономика. Успоредни са мотивационните обучения, насърчаващи 

добиването на нови компетентности, както и търсенето на работа от страна на икономически 

неактивните лица. Мярката изразява идеята на активното стареене – осигуряването на пълноценен и 

креативен живот на възрастните хора при добър здравен статус и силна връзка между отделните 

поколения.  

Мярка 3.1.2. Подобряване достъпа до заетост за търсещите работа и неактивните. 

Интервенциите в мярката обхващат осигуряване на информация за търсещите работа, предоставяне 

на възможности за временна заетост, обхващане на безработни лица по различни програми и проекти 

на общината и реализацията на инициативи. 

Мярка 3.1.3. Стимулиране на трудовата мобилност за увеличаване равнището на заетостта и 

доходите. 

Мярката включва интервенции по осигуряване на условия за подобряване мобилността на заетите на 

територията на общината - осигуряване на информация и помощ. 

Мярка 3.1.4. Интеграция на рисковите социални групи на пазара на труда. 

Мярката включва дейности насочени към различни изолирани социални групи – хората с увреждания, 

етническите групи, самотните родители, лицата със зависимости. Мярката следва да обхване 
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разработването на ефективни инструменти за по-добра реализация на пазара на труда от рисковите 

групи. Препоръчително е инструментите да имат два аспекта – насърчаване на икономически 

неактивните лица в търсенето на работа, както и увеличаване на възможностите за устойчива заетост. 

В обхвата на мярката попадат провеждането на мотивационни обучения, осигуряване на стажантски 

програми, откриване на работни места, предназначени за представители на рисковите групи. 

Различните дейности следва да се планират при отчитане на специфичните потребности и умения на 

целевите групи. Особено внимание и ресурси трябва да се отделят за насърчаването на заетостта на 

социално изключени млади хора до 29 г. 

 

Приоритет 3.2 Подобряване качеството и ефективността на управлението и администрацията за по-

ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси и засилване на гражданското участие. 

Приоритетът обединява мерки, насочени към повишаване капацитета на общинската администрация 

при изпълнение на нейните основни и специфични функции, както и подобряване качеството на 

услугите за населението и бизнес и намаляване на бюрократичната тежест. 

Мярка 3.2.1. Повишаване на административния капацитет и квалификацията на служителите и 

управлението на човешките ресурси. 

Тази марка съсредоточава дейности, насочени към провеждане на обучения, подобряване 

ефективността от работата на общинските служители, както и повишаване капацитета им за 

привличане на външни ресурси за реализация на общинските проекти. 

Мярка 3.2.2. Развитие и надграждане на е-управление и електронните услуги. 

Мярката е насочена към улесняване на гражданите и бизнеса при използването на 

административните услуги на общината, а именно чрез електронизирането им. От друга страна 

интервенциите целят да подпомогнат работата на общината и оптимизиране на времето за 

предоставяне на нейните услуги. 

Мярка 3.2.3. Подобряване процесите на стратегическо планиране и реализация на местни политики. 

Стратегическото планиране е основна част от работата на общинската администрация. Разработването 

и изпълнението на стратегическите документи и активното използване на инструменти за включване 

на външните заинтересовани страни е от ключово значение за прозрачността при управлението и 

използването на ресурсите. Мярката включва различни дейности по формулиране, мониторинг и 

оценка на изпълнението на стратегическите цели с участието на обществеността. 

Мярка 3.2.4. Подобряване качеството на административното обслужване. 

Мярката обхваща дейности, които имат за цел да повишат качеството на административните услуги – 

сертифициране на дейностите, оптимизация на работните процеси и оценки на въздействието и 

изпълнението.
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5.5. Индикативна финансова таблица 

Разработената индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните финансови ресурси, необходими за реализацията на общинския 

план за развитие. Финансовата рамка представлява разпределение на предвидените средства по отделните приоритетни области от стратегията 

на ОПР, както и приложените разнообразни финансови източници. Индикативната финансова таблица обединява прогнозната стойност на всички 

проекти от Програмата за реализация на общинския план, която от своя страна приобщава всички проекти от програмата за реализация на ИПГВР 

на град Добрич. 

Обратно, индикативната финансова таблица се разгръща в конкретни стойности на включените в Списък с проекти за реализация през периода 

2014-2020 г. в т. 9.2. 

Таблица 25.Индикативна финансова таблица на общинския план 

Специфична 
цел/Приоритет 

Местно публично 
финансиране 

Външно публично финансиране Частно финансиране 
Финансови 

инструменти 

ОБЩО 
Общински 

бюджет 
Общ дял 

Централен 
бюджет 

Фондове на ЕС 
Други 

източници 
Общ дял 

Фондове,  
Общ дял 

Заеми от 
финансови 
институции 

Общ дял 
фирми 

/лв./ /%/ /лв./ /лв./ /лв./ /%/ /лв./ /%/ /лв./ /%/ /лв./ 

СЦ 1, Приоритет 1 1 527 400 3,31 180 800 23 494 155 0 51,24 21 000 000 45,45 0 0 46 202 355 

СЦ 1, Приоритет 2 12 151 363 23,83 2 580 326 28 372 771 4083470 68,7 3 807 000 7,47 0 0 50 994 930 

СЦ 1,Приоритет 3 14 691 643 10,64 12 803 386 108 828 787 0 88,1 1 743 000 1,26 0 0 138 066 818 

СЦ 2, Приоритет 1 354 650 18,57 9 300 79 050 0 4,62 1 467 000 76,81 0 0 1 910 000 

СЦ 2, Приоритет 2 500 000 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 

СЦ 2, Приоритет 3 2 500 0,16 5 000 1 542 500 0 99,84 0 0 0 0 1 550 000 

СЦ 2, Приоритет 4 200 000 52,63 0 50 000 0 13,16 130 000 34,21 0 0 380 000 

СЦ 3, Приоритет 1 2 558 500 59,22 17 000 1 744 500 0 40,78 0 0 0 0 4 320 000 

СЦ 3, Приоритет 2 431 000 30,76 40 000 930 000 0 69,24 0 0 0 0 1 401 000 

ОБЩО 32 417 056 13,21 15 635 812 165 041 763 4 083 470 75,32 28 147 000 11,47 0 0,00 245 325 103 
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6. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОПР 

Индикаторите обхващат широк набор от теми, които пряко касаят икономическото, социалното и 

екологичното развитие на общината и отразяващи изпълнението на мерките в плана.  

За всяка приоритетна област в ОПР са избрани няколко водещи индикатора за въздействие, а за по-

адекватното измерване на прогреса по приоритетните области – към всяка мярка е определен един 

основен индикатор, който най-пълно съответства на нея. 

Измерването на напредъка на ОПР зависи от точността на началните стойности на отделните 

индикатори, които са определени от официални източници на информация. Определени индикатори не 

притежават начална стойност, което се дължи или на разминаване в данните от различните източници 

на информация, или поради все още липсващата система за събиране на данните. Въпреки това е 

целесъобразно за нуждите, както на настоящия план, така и за бъдещето обективно измерване на 

различни области в развитието на общината да се разработи и поддържа информационна база за тях. 

Подобна база данни следва да се поддържа от общинската администрация и нейните специализирани 

администрации и отдели. Необходимо е активното и регламентирано взаимодействие между 

общинските звена и представителите на експлоатационните ведомства, териториалните 

подразделения на националните дирекции, неправителствения и частния сектор. Поддръжката на 

общинския справочник следва да бъде неразделна част от дейностите по организирането и 

представянето на годишните доклади за изпълнение на ОПР, заложени в системата за наблюдение и 

оценка на плана. 

Системата от индикатори е структурирана в два основни направления – индикатори за въздействие и 

индикатори за резултат, напълно удовлетворяващи „Методическите указания…“ на МРРБ. Съвместно, 

двата типа индикатори позволяват да се определи степента на постигане на целите и приоритетите, 

заложени в ОПР на община град Добрич. Стратегическите цели представят желаното и възможно 

бъдещо състояние, докато приоритетните области представляват областите на действие и въздействие. 

Двата елемента изискват към тях да се приобщят различни индикатори. 

6.1. Използвани източници на информация 

За набиране на изходните стойности на разработената система от индикатори са използвани различни 

сигурни източници на най-актуална информация: НСИ – данни от текущата статистика, националното 

преброяване проведено през 2011 г.; Информационната система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/; годишни отчети за извършеното от общината към 

съответната година и т.н. 

6.2. Видове индикатори 

Съобразно с „Методическите указания...”, индикаторите за въздействие са насочени към реализацията 

на целите, докато индикаторите за резултат са свързани с действията в рамките на отделните 

приоритетни области. Първият вид следва да оцени цялостната ефективност на стратегията и какво е 

достигнатото състояние на общината, спрямо визията и стратегическите цели до 2020 г. Вторият вид 

индикатори могат да бъдат съотнесени и спрямо конкретен ключов проект, включен в програмата за 

реализация на ОПР. 
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Индикатори за въздействие  
№ За индикатори за въздействие 

Източник на 
информация 

Период 
на отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

Стратегическа цел 1. Подобряване качеството на градската среда и условията на живот 

1 
Дял на обновена 
водопроводна мрежа 

 
% 
 

Община град 
Добрич, В и К 

3 г. х 30 

2 
Дял на новоизградена и 
обновена канализационна 
мрежа 

 
% 
 

Община град 
Добрич, В и К 

3 г. х 10 

3 Намалени загуби на вода % 
Община град 

Добрич 
7 г. 70 40 

4 
Намален дял на отделен 
CO2 във въздуха 

% НСИ 7 г. х 20 

5 
Брой на населението 
потенциално експониран на 
замърсяване с ФЧП10 

% НСИ 7 г. 100 50 

6 

Намалени разходи за 
енергия (отопление) за 
обекти на общинската 
инфраструктура 

% 
Община град 

Добрич 
3 г. х 25 

7 

Брой деца в предучилищна 
и училищна възраст, които 
ще ползват обновени обекти 
на образователната 
инфраструктура (детски 
градини и училища) 

брой 
Община град 

Добрич 
3 години 4 502 7 000 

8 
Брой лица обхванати от 
нови обекти на социалната 
инфраструктура 

брой 
Община град 

Добрич 
3 г. х 200 

9 

Население ползващо 
обновени междублокови 
пространства и детски 
площадки 

брой 
Община град 

Добрич 
3 г. х 40 000 

Стратегическа цел 2. Постигане на устойчив икономически растеж, основан на знанието, технологичния 
напредък и активното партньорство 

10 
Дял на новоразкритите 
предприятия в общината 

% НСИ 3 г. х 10 

11 
Повишаване на 
чуждестранните инвестиции 

% НСИ 
3 г. 

Х 20 

12 
Дял на заетите от работната 
сила 

% НСИ 
3 г. 

х 20 

13 
Брой новосъздадени 
предприятия в сферата на 
високите технологии 

Бр. НСИ 
3 г. 

х 5 

14 
Заети лица в преработваща 
индустрия 

Бр. НСИ 
3 г. 

6578 9000 

15 
Реализирани нетни приходи 
от продажби от 
преработващата индустрия 

Хил.лв. НСИ 
3 г. 

268 840 400 000 

16 
Създадени партньорства за 
реализиране на съвместни 
проекти  

Бр. 
Община град 

Добрич 

3 г. 
х 30 
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№ За индикатори за въздействие 
Източник на 
информация 

Период 
на отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

17 
Заети лица в сферата на 
туризма 

Бр. НСИ 
3 г. 

1267 2500 

18 
Реализирани нетни приходи 
от продажби в сферата на 
туризма 

Хил.лв. НСИ 
3 г. 

25 661 40 000 

Стратегическа цел 3. Повишаване на потенциала на човешките ресурси, развитие на административния 
капацитет, увеличаване равнището на заетостта, доходите и ефективно включване на групите в 

неравностойно положение 

19 Дял на населението, 
преминало през обучения 
за повишаване 
квалификацията  

% 
Бюро по труда, 
Община град 

Добрич 
3 години х 30 

20 Участие в съвместни 
инициативи на местната 
заетост и професионално 
обучение 

Брой 
лица 

Бюро по труда, 
Община град 

Добрич 
3 години х 20 000 

21 Намаляване на 
безработицата 

% Бюро по труда 3 години 19 10 

22 Степен на удовлетвореност 
на потребителите на 
административните услуги 

% 
Община град 

Добрич 1 г. х 85 

23 Дял от гражданите 
ползващи електронни 
услуги 

% 
Община град 

Добрич 3 г. х 50 

24 
Дял на одобрените проекти % 

Община град 
Добрич, ИСУН 

3 г. х 60 

 

Индикатори за резултат 

Таблица 27.Индикатори за резултат 

№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитан
е 

Базова 
стойност Целева 

стойност  
Мярка  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

СЦ 1, Приоритет 1 Опазване на околната среда и ефективно използване на териториалните ресурси 

1 

Мярка 1.1.1 Дължина на реконструирана / 
подменена водопроводна мрежа  

км.  ВиК 3 г. 89 156 

Дължина на новоизградена 
канализационна мрежа 

км. ВиК 3 г. 3 15 

Дължина на реконструирана / 
подменена канализационна 
мрежа  

км. ВиК 3 г. 4,8 20 

Брой модернизирани 
пречиствателни станции 
Реконструирани канализационни 
колектори 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 1 

2 
Мярка 1.1.2 Количество намален въглероден 

диоксид (CO2) 
т. 

Община град 
Добрич 

7 г. х  

3 
 

Концентрация на ФПЧ10 µg/m
3
 

Община град 
Добрич 

7 г. 50 35 
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№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитан
е 

Базова 
стойност Целева 

стойност  
Мярка  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

4 

Мярка 1.1.3 Реализирани проекти за 
справяне   с климатичните 
промени, природни бедствия и 
екологични рискове   

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 3 6 

Население, ползващо се от мерки 
за защита от климатичните 
промени, природни бедствия и 
екологични рискове 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 9 470 20 000 

5 
Мярка 1.1.4 Дял на обновено улично 

осветление  
% 

Община град 
Добрич 

3 г. х 50 

6 
Брой домакинства с подобрено 
енергийно потребление 

Бр. 
Община град 

Добрич 
7 г. х 100 

СЦ 1, Приоритет 2 Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги 
и спортни прояви 

6 

Мярка 1.2.1 Брой на обновени обекти от 
образователната инфраструктура 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 10 

Брой новоизградени обекти на 
образователната инфраструктура 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 1 

Брой на обновени обекти от 
здравна инфраструктура (вкл.ДЯ) 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 7 

Брой на обновени обекти от 
социална инфраструктура 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 9 

Брой новоизградени обекти на 
социалната инфраструктура 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 9 

Брой обновени обекти от 
културната инфраструктура 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 11 

Брой обновени обекти от спортна 
инфраструктура 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 2 

7 

Мярка 1.2.2 Дял на ученици, обхванати от 
извънкласни занимания 

% 
Община град 

Добрич 
3 г. х 50 

Дял на лицата в неравностойно 
положени, обхванати от 
различни социални услуги 

% 
Община град 

Добрич 
3 г. х 50 

Дял на децата с увреждания, 
обучаващи се в 
общообразователни училища 

% 
Община град 

Добрич 
3 г. х 50 

8 

Мярка 1.2.3 Брой проведени спортни прояви 
средногодишно 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 800 1 000 

Брой участници в  спортни 
прояви  

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 150 000 200 000 

Дял на заетите в сферата на 
образованието, социалните и 
здравни услуги преминали през 
квалификационни курсове 

% 
Община град 

Добрич 
3 г. Х 30 

9 

Мярка 1.2.4 Брой проведени културни прояви 
средногодишно 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 1500 2 000 

Брой участници в културни 
прояви 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 150 000 250 000 

СЦ 1, Приоритет 3 Постигане на интегрирано градско развитие, транспортна и комуникационна свързаност 

10 Мярка 1.3.1 Дял на населението обхванато от % Община град 3 г. х 50 
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№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитан
е 

Базова 
стойност Целева 

стойност  
Мярка  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

модернизиран градски транспорт  Добрич 

11 

Мярка 1.3.2 Обновени междублокови 
пространства 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 34 

Изградени нови и 
рехабилитирани съществуващи 
детски площадки 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 30 

Обновени територии за 
обществен отдих - паркове 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 2 

12 
Мярка 1.3.3 

Обновени улични пространства м
2
 

Община град 
Добрич 

3 г. 100 000 200 000 

СЦ 2, Приоритет 1 Повишаване конкурентоспособността на икономиката и осигуряване на подкрепа за малкия и 
среден бизнес 

13 

Мярка 2.1.1 Изградени индустриални 
зони/бизнес паркове на 
територията на общината 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 1 

Предприятия, ситуирани в 
индустриалната зона/бизнес 
парк 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 20 

14 

Мярка 2.1.2 Проведени инициативи за 
популяризиране предимствата за 
инвестиране в общината - 
средногодишно 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 5 10 

15 

Мярка 2.1.3 
Изградени бизнес центрове Бр. 

Община град 
Добрич 

3 г. х 1 

Предоставени услуги на МСП – 
средногодишно от бизнес център 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 100 

16 
Мярка 2.1.4 

Реализирани ПЧП Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 20 

СЦ 2, Приоритет 2 Повишаване на иновационния потенциал, научното и технологичното развитие в общината 

17 
Мярка 2.2.1 Реализирани ПЧП за развитие и 

трансфер на нови технологии 
Бр. 

Община град 
Добрич 

3 г. х 2 

18 
Мярка 2.2.2 Привлечени чуждестранни 

инвестиции 
Хил.лв. НСИ 3 г. х 10 000 

СЦ 2, Приоритет 3 Развитие на териториалното сътрудничество 

19 

Мярка 2.3.1 Брой на разработени 
междуобщински програми, 
междурегионално ниво - 
проекти, стратегии и др.  

Брой 
Община 

град Добрич 

3 г. 

Х 2 000 

20 

Мярка 2.3.2 Привлечени  
средства по линия на европейско 
и др. външно финансиране за 
реализиране на проекти на 
трансгранично и международно 
ниво 

Хил. 
лева 

Община град 
Добрич 

3 г. 

х 20 000 

СЦ 2, Приоритет 4 Съхраняване и социализиране на културното наследство и развитие на туристическия 
потенциал 

21 

Мярка 2.4.1 Увеличаване дела на частните 
фирми с предмет на дейност 
туризъм, хотелиерство и 
ресторантьорство 

% ТСБ Добрич 

3 г. 

42,6 50 
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№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитан
е 

Базова 
стойност Целева 

стойност  
Мярка  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

Средна продължителност на 
туристическия престой 

Брой 
нощувки

/ 
Брой 

пренощу
вали 
лица 

НСИ, ТСБ 
Добрич 

3 г. 

1,8 2,8 

Приход от реализирани нощувки 
на едно легло годишно  

Хил.лв. 
НСИ, Община 
град Добрич 

3 г. 
1 687  2 500 

22 

Мярка 2.4.2 Брой туристически 
забележителности включени в 
туристически маршрути  

Брой 
ТИЦ, Община 
град Добрич 

3 г. 
15 20 

Проведени информационни 
събития - средногодишно 

Брой 
Община град 

Добрич 
3 г. х 50 

23 

Мярка 2.4.3 Брой информирани за 
възможностите за  развитието на 
туризма  

Брой 
ТИЦ, Община 
град Добрич 

3 г. х 100 000 

Изградени информационни 
центрове 

Брой 
Община град 

Добрич 
3 г. х 1 

СЦ 3, Приоритет 1 Подобряване достъпа до възможностите за учене през целия живот и до пазара на труда 

24 

Мярка 3.1.1 Дял на заетите в публичния 
сектор, преминали през 
обучения за повишаване 
квалификацията 

% 

Бюро по 
труда, 

Община град 
Добрич 

3 г. х 50 

Реализирани проекти, насочени 
към повишаване квалификацията 
на заетите в публичния сектор 

Брой 
Община град 

Добрич 
3 г. х 7 

25 

Мярка 3.1.2 
Участие в съвместни инициативи 
на местната заетост и 
професионално обучение 

Брой 
лица 

Бюро по 
труда, 

Община град 
Добрич 

3 г. Х 2000 

Намаляване на безработицата % 
Бюро по 

труда 
3 г. 19,3 10 

Подобряване икономическото 
състояние на населението 

% НСИ 3 г.   

26 
Мярка 3.1.3 Реализирани проекти, насочени 

към стимулиране на трудовата 
мобилност 

Брой 
Община град 

Добрич 
3 г. х 5 

27 

Мярка 3.1.4 Увеличаване на заетите лица с 
увреждания като дял от общия 
брой хора в неравностойно 
положение 

% 
Бюро по 

труда 
3 г. х 20 

СЦ 3, Приоритет 2 Подобряване качеството и ефективността на управлението и администрацията за по-
ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси и засилване на гражданското участие 

28 

Мярка 3.2.1 Служители от администрацията 
преминали обучения 

Бр. 
Община град 

Добрич 
1 г. х 800 

Проведени обучения за 
служителите 

Бр. 
Община град 

Добрич 
1 г. х 50 

Дял от служителите на 
администрацията преминали 

% 
Община град 

Добрич, 
1 г. х 80 
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№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитан
е 

Базова 
стойност Целева 

стойност  
Мярка  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

обучения ИСУН 

Проекти насочени към развитие 
на капацитета на 
администрацията 

брой 
Община град 

Добрич, 
ИСУН 

3 г. х 15 

Внедрени механизми за 
управление на кариерата 

брой 
Община град 

Добрич, 
ИСУН 

3 г. х 1 

Брой изпълнени проекти с чуждо 
финансиране 

брой 
Община град 

Добрич, 
ИСУН 

1 г. Х 60 

Брой подадени проекти брой 
Община град 

Добрич, 
ИСУН 

1 г. Х 100 

29 

Мярка 3.2.2 Услуги предоставяни по 
електронен път 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 200 3000 

Сертифицирани електронни 
услуги - видове 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. Х 10 

Електронни услуги на ниво 
транзакция за гражданите и 
бизнеса - видове 

Бр. 
Община град 

Добрич 3 г. Х 10 

Дял на предоставените 
електронни услуги от всички 
предоставени административни 
услуги  

% 

Община град 
Добрич 

3 г. Х 20 

Внедрени и/или 
усъвършенствани компоненти за 
електронно управление 

Бр. 
Община град 

Добрич 3 г. Х 5 

30 

Мярка 3.2.3 Правила/ механизми за 
провеждане на мониторинг, 
контрол и последваща оценка 
при прилагането на 
законодателството и политиките 

Бр. 

Община град 
Добрич 

3 г. х 10 

Брой нормативни актове, приети 
след консултации със 
заинтересованите страни 

Бр. 
Община град 

Добрич 1 г. х 20 

31 
Мярка 3.2.4 Намалено време за предоставяне 

на административни услуги 
% 

Община град 
Добрич 

1 г. 100 15 

 

7. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

За да бъдат реализирани успешно мерките и проектите, заложени в Общинския план за развитие към 

дадения период, е необходимо той да  е синхронизиран и и адаптиран към промените в общинските 

характеристики през годините, към които се отнася. Системата за наблюдение, мониторинг и оценка на 

плана има за цел да коригира отклоненията от предварително планираните дейности като по този 

начин се подобри осъществяването на целите на стратегическия документ и се улесни по-нататъшното 

развитие на процеса. Чрез извършените наблюдение и мониторинг се цели да се предостави на 

управленския екип, както и на главните заинтересовани страни, ранна информация за напредъка (или 
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липсата на напредък) по постигането на резултатите, приложението на системата от индикатори на 

ОПР, пълноценната координация и взаимодействие на участващите структури и успешното публично 

представяне на резултатите от наблюдението. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане 

на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за 

реализация на планираните дейности и проекти. В този смисъл, системата за наблюдение и оценка на 

изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация. 

По време на мониторинга ще бъдат набирани количествени и качествени данни за ежедневния процес 

по прилагането на стратегическия документ, като напредъкът към текущия момент се сравнява с 

първоначалните очаквания, за да се определят евентуалните необходими корективни действия. 

7.1. Участници в наблюдението 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват 

кметът на общината, общинската администрация, общинският съвет, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината. 

Съгласно чл. 89, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският 

съвет е ръководният орган за наблюдение на ОПР. Процеса на наблюдение на изпълнението на 

общинския план за развитие общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, 

организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и 

прозрачност при изпълнението му. Препоръчително е  практиките за осигуряване на публичност да 

бъдат продължени и във времето на реализацията на плана, като се гарантират нормативните 

изисквания за отчетност на резултатите от ОПР.  

Съгласно чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, кметът на 

общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие. Основният 

инструмент за наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад за наблюдението 

на изпълнението на общинския план за развитие, който се изготвя и внася за обсъждане и одобряване 

от общинския съвет всяка следваща година. Кметът въвежда и контролира процедурата за подготовката 

на доклада, след което предлага завършения документ за одобрение от общинския съвет.  

Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация също активно се включват в 

отделните етапи от разработването и изпълнението на общинския план. Те осъществяват необходимата 

комуникация и координация на различните нива, както и предоставят експертна помощ при 

подготовката на годишните доклади. 

Задължително е участието на институциите, чиято задача е да предоставят нужната информация за 

проследяване на плана, съобразно със заложените индикатори. Използваните основни източници на 

информация са Националният статистически институт, Териториалното статистическо бюро в Добрич, 

Агенцията по заетостта, различни представителни проучвания на местната администрация, 

неправителствени организации.  Заинтересованите страни обхващат представители на областната 

администрация, неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции, 

професионалните общности, заедно с отделните жители в общината.  
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7.2. Дейности, свързани с наблюдение на общинския план 

Според действащото законодателството в сферата на регионалното развитие, кметът на общината и 

общинският съвет съвместно обезпечават дейностите по изработването, съгласуването и последващите 

реализация и наблюдение на ОПР. Двата органа осигуряват предпоставките за участието на широката 

общественост в работата по създаването и прилагането на плана. 

Кметът организира наблюдението на конкретните дейности по реализацията на ОПР, а инструментът за 

обобщаване и представяне на резултатите от прилагането на ОПР, респективно неговото наблюдение, е 

годишният доклад. 

Основният орган, отговорен за наблюдение на ОПР е Общинският съвет. Съгласно чл. 81 от Правилника 

за прилагане на ЗРР, в процеса на наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие, 

общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и 

юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при 

изпълнението на общинския план за развитие, осигурява координацията и разпределението на 

отговорностите между отделните структури от общинската администрация, изпълняващи ОПР, както и 

поддържане на непрекъсната комуникация с централните и местните институции. ОС утвърждава 

необходимите мерки за промяна и усъвършенстване на системата за наблюдение и оценка на плана.  

Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите мерки за осигуряване 

на публичност на плана, идентифицираните проблеми и предложения за тяхното преодоляване, 

използваните начини за събиране на информация, функционирането на формираните партньорства. 

Докладът се обсъжда и приема от ОС. Съществена функция на ОС и кмета е планирането на вътрешна 

организационна структура, където са детайлно разпределени задълженията на специализираните 

общински дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение на ОПР. 

Извършването на оценката е процес на преценяване изпълнението на стратегическите документи въз 

основа на техните резултати, въздействието им и потребностите, които са били предназначени да 

удовлетворят.   

Оценката е дейност, с която се преценява систематично и обективно напредъкът по пътя към даден 

краен резултат и неговото постигане. На практика чрез нея могат да се покажат последиците от 

миналите и настоящите действия и политики, да се обоснове изборът на политики, да се информират 

компетентните органи и широката общественост за разходите и ползите, свързани с различните 

варианти, както и да се зададе нова рамка за дебатите по наболели обществени проблеми.  Оценките 

биват:  

 Предварителна оценка – информация, събрана преди да започне изпълнението на даден 

проект или стратегия; тя спомага да се определи какво трябва да се направи и осигурява изходната 

точка, в сравнение с която се измерва промяната.  

 Междинна оценка – провеждането й може да бъде насрочено за периода след завършване на 

даден етап от проекта или стратегията, за да се види какво се е случило до момента и да се внесат 

корекции за следващия етап, особено когато се планира дейностите да продължат по-дълго (например 

две или повече години). . В случай на подобна необходимост, актуализирания документ на ОПР е 

предвиден за разработване през втората половина на 2017 година и съобразно структурата на 
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настоящия документ. При този вид оценка се набляга на управленската дейност и на баланса между 

ресурсите на входа и непосредствените резултати. Междинната оценка се изработва от експертен екип 

при взаимодействие между всички заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните 

резултати от плана. Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ нужната експертна 

дейност, и активно взаимодействащ със специализираните администрации в общината. Ключова роля 

изпълняват заинтересованите страни, предлагащи необходимата информация и своите гледни точки, 

заедно със специализираните институции, съхраняващи нужната статистическа информация. Кметът 

внася документа за обсъждане от ОС, който го одобрява и по този начин формално завършва 

междинната оценка. След одобрението на оценката от ОС, материалите й се публикуват на интернет 

страницата на общината.  Оценката определя дали е целесъобразно формулирането на допълнителни 

мерки и дефинирането на нови проекти – изработването на актуализиран документ със срок за 

изпълнение оставащото време от програмния период. Друга възможност е решението за актуализиране 

само на програмата за реализация. Изводите на междинната оценка отвеждат до евентуалната 

актуализация на ОПР. 

 Крайна оценка - извършва се в края на прилагането, за да се извлекат поуки от прилагането му 

и от неговите резултати. Заключителният доклад по дадена инициатива може да съдържа оценка, 

основаваща се на сравнение между целите и това, което е постигнато.   

 Последваща оценка – извършва се известно време след приключване на етапа на прилагането 

– понякога две или повече години след завършването на даден проект. При нея се разглеждат 

въздействието и устойчивостта, както и по-широки проблеми на реализираната политика. Резултатите 

от последващата оценка обикновено се използват за целите на отчетността, т.е. за да се отговори на 

въпроса какво е постигнато и на каква цена. Те могат да се използват и като ресурси на “входа” при 

разработване или изменение на следващи публични политики.  При последващата оценка се набляга 

на въздействието, ефикасността и ефективността на дадена политика, като същевременно се разглежда 

устойчивостта на постигнатото въздействие и се определят основните фактори за неговия успех или 

неуспех. Аналогична на процедурата за междинната оценка е  процедурата за последващата оценка на 

плана. Такава оценка на ОПР се предвижда да бъде направена през  2021 година и представлява и 

финалният момент от наблюдението и оценяването на общинския план. Последващата оценка ще има 

за задача да даде необходимите адекватни насоки и  препоръки за разработването на ОПР за 

програмния период след 2021 година. 

 Оценката на въздействието (преди изпълнението) е процес на систематичен анализ на 

вероятните последствия от изпълнението на стратегическия план (потенциалните икономически, 

финансови, социални, екологични и други ефекти). Това е процес, който има за цел да предвиди и 

оцени всички възможни влияния и резултати, в това число и негативни. Този процес е насочен към 

усъвършенстване на стратегическите документи и гарантиране на обосноваността и устойчивостта на 

обсъжданите варианти. Свързан е с идентифицирането, предвиждането, анализирането и оценката на 

възможните резултати, както положителни, така и отрицателни, от прилагането на публичните 

политики и по-общо инициативите, заложени в стратегическите документи.  

В края на периода на изпълнение на определен стратегически документ, оценката предполага да се 

проследят всички резултати, последствия и въздействия от проведената политика. 

Този механизъм на работа следва да се доразвие през следващите години с регулярното изготвяне на 

годишните доклади, междинната, последващата оценка и евентуално актуализацията на 

документа. В годините, последващи приемането на настоящия стратегически документ следва да 
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ежегодно да се изготвя годишен доклад, чрез приложената система от индикатори и използването на 

събраната информация от страна на специализираните дирекции и отдели в общината. След 

изготвянето на доклада общинската администрация има задължението да организира публичното му 

представяне и разпространяване сред заинтересованите страни. Приложимите методи за дейността са 

публикуване на интернет страницата на общината, използване на местните медии и препращането на 

документа на ключовите партньори по реализацията на ОПР. Поредицата от събития следва да завърши 

с организирането и провеждането на публична дискусия, в която участие следва да вземат 

компетентните органи, заинтересованите страни и професионалните общности. 

Важна част от изпълнението е актуализацията на стратегическите документи. Това предполага на база 

на резултатите от мониторинга и оценката да са направят необходимите промени в документа, с което 

да започне вторият етап от неговото изпълнение. Актуализацията позволява корекцията на плана що се 

отнася до заложените мерки или проекти, в случай, че те се окажат неподходящи или нерелевантни 

към периода на неговото действие.  

Актуализацията на  документа следва редът за подготовка на ОПР, включително техническото 

изпълнение на процеса и формалните процедури по неговото обсъждане, разпространение и 

последващо приемане. Актуализираният вече документ логично е в продължение на изводите и 

решение на проблемите, описани от доклада на междинната оценката.  

 

8. ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 
ПУБЛИЧНОСТ 

Главната цел на действията за прилагане на този принцип е да се осигури прозрачност и да се 

информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на 

местната политика за интегрирано устойчиво развитие относно очакваните резултати и ползите за 

местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в 

процеса на реализация. 

Принципът на партньорство е един от основните при разработването и реализацията на ОПР.Той се 

прилага и в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото 

прилагане. Отново съгласно Правилника за прилагането на ЗРР, кметът и Общинският съвет са органите, 

които носят отговорност за осигуряване на информация и публичност за дейностите по ОПР. 

Използването на различни похвати и провеждането на разнообразни инициативи за презентиране 

отделните етапи при разработването на ОПР пред широката общественост и не на последно място 

отчитайки техните мнения и предложения, насърчават и осмислят гражданското участие и генерират 

идеи за приоритети, мерки и конкретни проекти. Участието на гражданите повишава ефективността, 

тъй като колективното действие дава по-добър резултат, има възможност да се обсъдят конкретни 

проблеми, касаещи по-голяма част от населението или дори  всички жители на даденото населено 

място, да се направят различни предложения за тяхното разрешаване  и аргументи. По този начин, 

общинската администрация отговаря на очакванията на местните общности за включване в процеса на 

взимане на решения. Те са не просто по-информирани, но и ще участват. Разбирайки проблемите и 

трудностите пред управлението, местните общности биват по-съпричастни и подкрепящи, постига се 

консенсус и сближаване на позициите, обменят се гледни точки, информация и идеи между различните 

заинтересовани страни.  
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Друго много важно последствие от включването на широката общественост е, че по този начин 

решенията придобиват по-голяма обществена легитимност и по-висока обществена подкрепа.  

Процеса на включване на заинтересованите страни има няколко много важни 

характеристики: 

 Взаимно изслушване и консултиране – Аз слушам и говоря/Ти слушаш и говориш; 

 Въвлеченост и диалог – дискутираме и взаимно разбираме позициите си; 

 Споделени решения – решаваме заедно; 

 Споделяне и отговорност – местната власт споделя и отчита своите дейности; 

 По-висока отчетност – органите на властта дават информация за своите действия и планове, 

представят своите ангажименти, отчитат се за своите действия. Това създава условия за 

прозрачност и повишава доверието;  

 Прозрачност – на обществеността се предоставя достоверна, значима, актуална и пълна 

информация. Дейността на местната власт и начинът им на управление и тяхната администрация 

са достъпни за външен контрол; 

 Откритост - органите на властта изслушват гражданите и техните организации и вземат 

предвид предложенията им, когато разработват и реализират публичните политики.  

Действащата нормативна уредба разполага с добре изпитани в практиката инструменти за управление 

на реализацията на ОПР. Те са: годишни доклади за изпълнението на ОПР, междинна и последваща 

оценка на общинския план. Тези документи съдържат информация за постигнатото към определен 

период от време по изпълнението на ОПР, несъответствията между това, което е планирано и това, 

което реално се случва в общината към разглеждания период. Съгласно действащото законодателство 

се изисква публичното представяне на отчетите за напредъка по изпълнението на ОПР – публикуване 

на официалната страница на Община град Добрич, както и препращането им към основните 

заинтересовани страни. Други основни  техники за съгласуване на стратегическите документи със 

заинтересованите страни са провеждането на групови дискусии и семинари, дълбочинни интервюта, 

дни на отворените врати, изследвания, платформа за уеб консултации и др.. 

Препоръчва се да бъдат приложени разнообразни форми за насърчаване реализацията на смесени 

инициативи – ПЧП, както и да се работи в постоянна комуникация и взаимодействие между общинската 

администрация и администрациите на водещи публични органи, работещи на територията на 

Общината. 

Техники за съгласуване на стратегическите документи със заинтересованите 
страни  

Tехниките за съгласуване на стратегическите документи със заинтересованите страни позволяват да се 

създаде двустранна комуникация между управляващите и гражданите или местните общности. Този 

процес може да протича паралелно с процеса по информиране и гражданско участие.  

Посочените тук техники могат да бъдат реализирани заедно или по отделно в зависимост от 

възможностите, предпочитанията и наличните организационни ресурси.  

 

 Групови дискусии и семинари 

Това са структурирани дискусии, които включват участници, които са подбрани или на случаен принцип 

или в зависимост от своите социално-демографски характеристики. Груповите дискусии включват 8 до 
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10 души, а семинарите биха могли да включват по-голям брой участници. Тази техника е предполага 

свободен диалог между модератор и участници. Докато при груповите дискусии акцентът е в по-голяма 

степен да се чуе мнението на участниците, при семинарите диалогът е по-структуриран и елементът на 

предоставяне на информация е по-силно застъпен.  

Изследователските цели са по-характерни за груповите дискусии, докато съществена част от целите на 

семинара е информиране, последвано от обсъждане и генериране на идеи.    

 

 Дълбочинни интервюта 

Това е подходящ начин да се изследват в дълбочина предпочитанията и мотивацията, скритите 

механизми, които движат социалното поведение или обществените нагласи и предпочитания. Тези 

интервюта дават детайлна качествена информация, която не би могло да бъде събрана по друг начин. 

Важно методологическо изискване е механизмът на подбор на интервюираните лица и дефинирането 

на критериите, на които те трябва да отговорят. При реализация на тази техника е възможно 

интервютата да се разделят във времето като първата част се проведат в определен момент от процеса, 

а втората след значителен период от време, за да се проследи промяната и напредъка.  

 

 Дни на отворените врати 

Този метод дава достъп на граждани или членове на местната общност до институцията или 

общинската администрация, която обичайно в ежедневието не е общодостъпна. Дните на отворените 

врати дават възможност за информиране и запознаване на широката общественост с детайли от 

работата на отделните отдели и на общинската администрация като цяло, възможност за задаване на 

въпроси. Дните на отворените врати могат и дори е добре да включват визуализация, презентации, 

информационни материали, както и турове с добре подготвен придружител, който би могъл да 

разказва на посетителите важна и интересна информация, сесии с въпроси и отговори.  Тази техника е 

подходяща дори и за отворени институции като общини и институции на централната власт, тъй като 

дава възможност за целенасочено информиране и предоставяне на интересна и любопитна 

информация „от кухнята на организацията“ както представяне на работата на отделните звена и 

ресори.  

 

 Изследвания 

Включват малък брой затворени въпроси, които се задават на извадка от хора, за да могат да отразят 

мнението на местната общност. Отговорите обикновено са кратки, задават ясно алтернативи и 

опозициите на възможно отговори, представляват скали на оценки или времеви интервали и пр.  

Те са удобен начин за ориентация в обществените нагласи, за изследване на мнения, практики, 

предпочитания. В някои от случаите, в зависимост от ситуацията или характеристиките на общността, 

класическите изследвания лице-в-лице  се заменят с телефонни или с онлайн интервюта. Въпреки 

удобството, при този начин на интервюиране също трябва да си даваме сметка за извадката и 

представителността на изследването.    

Количествените изследвания не винаги имат прогностичен характер и възможност чрез тях да се 

предвиди резултата, но тяхната роля е да направят моментна снимка, която понякога може да бъде 

валидна за по-дълъг период от време, а понякога е валидна само за определен момент от времето. 
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Променящата се среда, появата на нова информация би могла да промени картината на изследването. 

Възможно е също така в рамките на изследването да тестваме по какъв начин би се променило 

мнението на изследваната съвкупност, в случай че получи нова информация. Това означава да включим 

делиберативен компонент в изследването.  

 

 Платформа за уеб консултации  

Новите информационни и комуникационни технологии предоставят възможност за включване на 

гражданите в процеса на управление и разработване на политики, при изпълнението на програми или 

планиране на услуги. Платформите за онлайн консултации включват възможност за разпространяване 

на информация, по която местните общности да дадат своето мнение. Платформата може да бъде част 

от официалната уеб страница на общинската администрация или да бъде свързана с нея.  

 

 Обществени обсъждания 

Обществените обсъждания дават възможност за включване на местните общности в процеса на 

взимане на решения, имат както информативен характер, така и са важна стъпка от съгласуване на 

действията на местната власт със заинтересованите страни и включването им в процеса на взимане на 

решения.  

 

9. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  

9.1. Същност и цели на програмата за реализация 

Програмата за реализация е заключителния елемент от структурата на ОПР и водещата предпоставка за 

реализацията на плана и неговите цели. В единство с останалите инструменти, програмата определя 

начините за разпределение на наличните и потенциалните общински времеви, финансови и 

организационни ресурси. Същността на програмата за реализация е обобщаването на подходящи 

проекти, продължаващи и конкретизиращи логиката на формулираните мерки от обхвата на 

приоритетните области. Основната цел на програмата е да бъде осигурена оперативна основа за 

изпълнение на плана. Изясняването на смисловите връзки между отделните мерки и следващите ги 

проекти, определянето на ориентировъчна финансова стойност и източник на финансиране за 

проектите, идентифицирането на отговорна структура и пълноценни партньори, успоредно с 

управлението на проектите във времето, са аспектите на основната цел. 

Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти принадлежат към определена мярка от 

приоритетните области на стратегическата част. Въпреки комплексния характер на редица проекти и 

техния принос към повече от една приоритетна област, посочена е преобладаващата им 

принадлежност към една от шестте приоритетни области. Ориентирането на проектите към един 

приоритет се въвежда заради търсенето на рационална подредба на проектите и оптимално 

управление и разпределение на финансовите ресурси. Ограничен брой проекти не са съотнесени към 

конкретна мярка, но съобразно тематичната им насоченост са включени към проектите на отделните 

области за въздействие. 
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9.2. Списък с проекти за реализация за периода 2014-2020 г. 

Мярка Наименование на проекта 
Индикативна 
 стойност в лв. 

Източник на финансиране 
Период за изпълнение 

14 15 16 17 18 19 20 

Стратегическа цел 1. Приоритет 1 Опазване на околната среда и ефективно използване на териториалните ресурси 

м.1.1.1 
"Повишаване културата на водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез 
провеждане на активна информационна кампания сред гражданите." 

50 000.0 Приоритетна ос 1 на ОПОС               

м.1.1.1 Реализация на проект „Битова канализация в кв. Рилци”  8 977 355.0 Приоритетна ос 1 на ОПОС               

м 1.1.2 "Закупуване на мобилна станция за измерване замърсяването на атмосферния въздух" 120 000.0 общински бюджет               

м 1.1.2 
Реализиране на мерките заложени в актуализираната „Програма за намаляване нивата на 
замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния 
въздух на територията на Община град Добрич” 

30 000.0 общински бюджет               

м 1.1.3 
Почистване на нерегламентираните микросметища на територията на града и набелязване 
на мерки за недопускане на повторното им образуване 

1 000 000.0 общински бюджет               

м.1.1.3 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав" 975 000.0 
Инвестиционен приоритет 1 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м.1.1.3 
"Провеждане на кампания за ограничаване на генерираните от населението и бизнеса 
отпадъци, стимулиране на разделното събиране и рециклирането" 

50 000.0 Приоритетна ос 2 на ОПОС               

м.1.1.3 Продължаване работата по проекта за корекция на р. Добричка 5 000 000.0 
Инвестиционен приоритет 1 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.1.4 
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради 

30 000 000.0 
Инвестиционен приоритет 1 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

Стратегическа цел 1. Приоритет 2 Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални,  културни и спортни услуги 

м 1.2.1 
 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 18"  

547 800.0 
Инвестиционен приоритет 3 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 
"Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ “Дора Габе” 

995 200.0 
Инвестиционен приоритет 3 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 
 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
(Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация на покрив), обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ “Л. Каравелов”" 

686 200.0 
Инвестиционен приоритет 3 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 
"Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 25" 

460 000.0 
Инвестиционен приоритет 3 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 

 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и 
изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане 
и благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 12" 

451 800.0 
Инвестиционен приоритет 3 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 
"Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 32" 

561 300.0 
Инвестиционен приоритет 3 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 
 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на специализиран транспорт от центъра 
на града до детски градини със свободен капацитет." 

150 000.0 Общински бюджет                

м 1.2.1 
"Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Ботев”" 

565 100.0 
Инвестиционен приоритет 3 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
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Мярка Наименование на проекта 
Индикативна 
 стойност в лв. 

Източник на финансиране 
Период за изпълнение 

14 15 16 17 18 19 20 

м 1.2.1 

"Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни стени,  подмяна ВОИ с канално 
полагане на част от инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан 
Йовков“ и благоустрояване на прилежащото дворно място " 

741 500.0 
Инвестиционен приоритет 3 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 
"Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" 

469 770.0 
Инвестиционен приоритет 3 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 
 "Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване 
и озеленяване на имота и преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания" 

1 042 890.0 
Инвестиционен приоритет 3 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 
 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" 

828 000.0 
Инвестиционен приоритет 3 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 
"Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна 
ефективност и изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и 
медицинските стандарти за Диагностично-консултативен център-ІI-Добрич”ЕООД" 

1 030 000.0 Приоритетна ос 3 на ОПРР               

м 1.2.1 
 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна 
ефективност и изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и 
медицинските стандарти за Диагностично-консултативен център-І-Добрич”ЕООД" 

1 298 900.0 Приоритетна ос 3 на ОПРР               

м 1.2.1 
 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и доставка на апаратура в МБАЛ "ДОБРИЧ” 
АД" 

1 333 800.0 Приоритетна ос 3 на ОПРР               

м 1.2.1 
Обновяване на сградите и извършване на дейности по подобряване енергийната 
ефективност на Детска ясла №1, 2, 3, 4 и 6 и Детска млечна кухня 

1 200 000.0 
Инвестиционен приоритет 3 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР, общински 
бюджет 

              

м 1.2.1 
"Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от пансионен тип, 
защитени и наблюдавани жилища)" 

6 936 000.0 
Инвестиционен приоритет 4 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 Изграждане на 4 броя център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. 5 000 000.0 
Инвестиционен приоритет 4 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 
Обновяване на сграда , предназначена за Център за социална рехабилитация и реинтеграция 
за деца и младежи. 

20 000.0 общински бюджет               

м 1.2.1 
Извършване на дейности по подобряване енергийната ефективност на сградата на  Дружба -
57 , където се предлагат социалните услуги: ЦНСТ за деца , преходно жилище и ЦОП. 

500 000.0 
Инвестиционен приоритет 4 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 
Обновяване на сградата и извършване на дейности по подобряване енергийната 
ефективност  на Дома за стари хора – кв.”Лозята4 , ул.”1 ви път” 

1 000 000.0 общински бюджет               

м 1.2.1 
"Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
обзавеждане на Зала - "Добрич"" 

2 106 000.0 
Инвестиционен приоритет 4 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 
 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" и гримьорни" 

1 328 000.0 
Инвестиционен приоритет 4 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.2.1 "Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"" 201 200.0 
Други източници (ЕИП,  други 

национални фондове) 
              

м 1.2.1 "Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Габе""  1 029 300.0 

Други източници (ЕИП,  други 

национални фондове)               
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Мярка Наименование на проекта 
Индикативна 
 стойност в лв. 

Източник на финансиране 
Период за изпълнение 

14 15 16 17 18 19 20 

м 1.2.1 Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия 852 970.0 

Други източници (ЕИП,  други 

национални фондове)               

м 1.2.1 
Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание на миналото и 
общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза 
на изграждането на гражданското общество 

420 000.0 ПТГС Румъния - България               

м 1.2.1 Подобряване състоянието на материалната база в сферата на културата 5 520 000.0 общински бюджет               

м 1.2.1 Опазване на материалното културно наследство 1 000 000.0 общински бюджет               

м.1.2.1 
Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за съвместното 
настаняване в нея на Клубът на инвалида и на Духов оркестър Добрич 

362 200.0 
Инвестиционен приоритет 4 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м.1.2.1 
Изграждане на рампи за осигуряване на достъп на деца и лица с увреждания , за  всички  
социални заведения и детски ясли 

80 000.0 
Инвестиционен приоритет 3 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м.1.2.1  "Реконструкция на зала "Добротица" 1 670 000.0 общински бюджет               

м.1.2.1 
Осигуряване на достъп за лица в неравностойно положение до Концертна зала „Добрич” и 
зала „Нели Божкова” 

100 000.0 общински бюджет               

м.1.2.1 
Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската стоматология за 
нуждите на Регионален исторически музей - Добрич 

1 787 000.0 ПЧП / JESSICA               

м.1.2.1 
Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на общинско общежитие 

900 000,0 
Инвестиционен приоритет 3 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
       

м 1.2.2 Осигуряване на финансова подкрепа за функционирането на обществена трапезария 720 000.0 Приоритетна ос 2 на ОПРЧР               

м 1.2.2 
"Създаване на електронна точка за свързаност в комплекса и обучения на обслужваните за 
работа с компютър, интернет и програми за он-лайн комуникация 

30 000.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 2 на ОПРЧР 
              

м.1.2.2 
Закупуване на специализиран автомобил  за транспортиране на деца и лица с увреждания до 
всички социални  и здравни  заведения на територията на Община град Добрич 

100 000.0 
Инвестиционен приоритет 4 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м.1.2.2 
Финансово осигуряване предоставянето на социални услуги в общността. Осигуряване на 
възнаграждения за работещите 

2 000 000.0 Приоритетна ос 1 на ОПРЧР               

м.1.2.2 
Създаване и осигуряване функционирането на хранителна банка в Добрич. Провеждане на 
кампании за популяризиране на инициативата сред широката общественост, търговците на 
хранителни продукти и ресторантьорския бизнес 

750 000.0 Приоритетна ос 2 на ОПРЧР               

м.1.2.2 
Гарантиране правото на участие на потребителите във взимането на решения  с цел 
намаляване на формализма при реализиране на правата им 

20 000.0 общински бюджет               

м.1.2.2 
Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугата Социален 
патронаж на територията на гр. Добрич 

480 000.0 Общински бюджет                

м.1.2.2 
Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугите "Социален 
асистент" и "Домашен помощник" на територията на гр. Добрич 

1 500 000.0 Приоритетна ос 2 на ОПРЧР               

м.1.2.2 

Разполагане на информационни екрани на ключови места в града. Презентиране на проекти, 
инициативи, фестивали, съобщения за текущата дейност, срокове и събития от общината. 
Изграждане на информационна система за поддръжка, функциониране и защита на 
електронния достъп до екраните 

350 000.0 ПЧП/частни инвеститори/фондове                

м.1.2.2 Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на децата – в 370 000.0 Приоритетна ос 3 на ОПНОИР               
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Период за изпълнение 
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самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в малки независими 
структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за 
работа с деца в извънкласни норми 

м.1.2.3 

Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на децата – в 
самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в малки независими 
структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за 
работа с деца в извънкласни форми 

300 000.0 Приоритетна ос 3 на ОПНОИР               

м.1.2.3 
Подобряване качеството на социалните услуги чрез пряко участие на потребителите в 
оценката на качеството. 

20 000.0 общински бюджет 
              

м.1.2.3 
Осигуряване на възможности за обучение, квалификация и супервизия на работещите в 
социалните услуги и детските ясли 

50 000.0 общински бюджет 
              

м.1.2.4 
Разработване и реализиране на годишен  културен календар, задоволяващ интересите на 
различните целеви групи 

330 000.0 общински бюджет 
              

м.1.2.4 Насърчаване съхраняването и развитието на нематериалното културно наследство 20 000.0 общински бюджет               

м.1.2.4 Развитие на културния обмен 300 000.0 общински бюджет               

м.1.2.4 Подпомагане и насърчаване развитието на изкуствата и културните индустрии 150 000.0 общински бюджет               

м.1.2.4 Развитие на фестивалните прояви и форми 400 000.0 Общински бюджет        

Стратегическа цел 1. Приоритет 3 Постигане на интегрирано градско развитие, транспортна и комуникационна свързаност 

м 1.3.1 

"Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на град Добрич, включително 
интелигентна система за управление на обществен транспорт, система за ел. таксуване, 
обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. улици, подлези, облагородяване на 
спирки, паркиране, велоалеи - 15 км. и мерки за опазване на околната среда, безопасност на 
движението, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво развитие. 

58 477 622.0 
Инвестиционен приоритет 5 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.1 
 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска площадка"  Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ 

250 000.0 Приоритетна ос 2 на ОПРЧР               

м 1.3.2 
 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова комбинирана 
детска площадка и поставяне на тенис маса и фитнес уреди" 
Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 

205 860.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска площадка"  Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ 

125 110.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова комбинирана 
детска площадка и поставяне на фитнес уреди" 
Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ 

190 300.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска и спортна площадка" Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ 

127 000.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова детска площадка 
за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

69 280.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова 
комбинирана детска площадка" 

85 980.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
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Кв. 57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ 

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса" 
Кв. 60 УПИ XVI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 

161 870.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска площадка 
за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 

90 550.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 
фитнес площадка и поставяне на тенис маси" Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ 

168 410.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
 "Реконструкция на комбинирана детска площадка" 
Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 

42 500.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова 
фитнес площадка" 
Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ 

619 620.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г." 
Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ 

38 420.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова 
фитнес площадка"Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ 

127 830.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г." 
Кв. 22, УПИ III по плана на ЦГЧ 

140 300.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство  и изграждане на 
детска площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“ 

45 960.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска площадка" 
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик" 

126 100.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“ 

164 150.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на  
детска площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“ 

86 960.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски и спортна площадка"  
Кв. 19 по плана на жк „Балик“ 

237 410.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нова 
комбинирана детска площадка" 
Кв. 22 по плана на жк „Балик“ 

148 620.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирани детски площадки и спортна площадка" 

155 850.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
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Кв. 17 по плана на жк „Балик“ 

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич 

321 580.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови 
детски площадки  и реконструкция на спортни площадки"  
Кв. 38 по плана на жк „Балик“ 

77 660.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови 
детски площадки  и реконструкция на спортни площадки" 
Кв. 42 по плана на жк „Балик“ 

252 560.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
Проект ЗВI-3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирана детска площадка" 
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

75 160.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски площадки" 
Кв. 54 по плана на жк „Балик" 

253 430.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. „25ти 
септември” зад паметника на "Хан Аспарух"" 

7 000 000.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски площадки" 
Кв. 53 по плана на жк „Балик“ 

167 940.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска площадка" 
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“ 

218 620.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 

"Озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова детска /от 6 до 
12г./, нова спортна площадка и реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 
г." 
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“ 

195 600.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" 
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2" 

49 760.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" 
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“ 

49 760.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" 
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“ 

116 980.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“ 

181 600.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане на площадка за спорт" 291 450.0 Инвестиционен приоритет 2 на               
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Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2" Приоритетна ос 1 на ОПРР 

м 1.3.2 
"Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
спортна и комбинирана детска площадка" 
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3" 

161 840.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
"Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана 
детска площадка" 
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“ 

50 560.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"" 2 332 800.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.2 
Реализация на обекти от „Програма за благоустрояване на обекти общинска собственост с 
участие на местното население” 

500 000.0 общински бюджет               

м 1.3.2 
"Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и 
изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите" 

2 753 000.0 ПЧП / JESSICA               

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов" 1 498 726.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3  "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков" 907 565.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки" 624 410.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица" 814 834.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" 913 063.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо" 743 826.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3  "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов" 438 236.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3  "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг" 330 817.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3  "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух" 1 193 832.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов" 1 674 505.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост" 3 733 856.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков" 973 668.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" 1 069 756.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков" 764 440.0 Инвестиционен приоритет 2 на               
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Приоритетна ос 1 на ОПРР 

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски" 668 178.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" 2 312 908.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река" 1 353 737.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона" 1 443 627.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3  "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител" 2 115 068.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна" 1 510 674.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил" 736 005.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели" 536 539.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3  "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум"  457 262.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3  "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър Списаревски" 392 901.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман"  359 902.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман" 359 137.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич" 317 796.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония - паркинг КООП" 125 748.0 
ТГС Румъния-България 1.1. 

Транспортна достъпност 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф I" 541 717.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков" 571 550.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" 745 101.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов" 318 851.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" 323 980.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев" 103 067.0 Инвестиционен приоритет 2 на               
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Приоритетна ос 1 на ОПРР 

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски" 521 058.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев" 266 026.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов" 310 827.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика”" 2 810 000.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" 627 500.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25-ти септември” към „Битова 
техника” 

1 698 360.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" 1 283 600.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" 1 481 761.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян"" 380 408.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга" 2 832 709.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов" 1 950 081.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир Бобевски" 244 483.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"" 244 483.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" 2 415 013.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий" 3 103 780.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов" 1 759 645.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 
"Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на КАТ и 2-ро 
РПУ" 

90 000.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 
"Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на бившето 
Опитно поле" 

90 000.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 "Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Цар Петър"" 45 800.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м 1.3.3 Обекти, заложени в годишните Програми за капиталови разходи 6 000 000.0 общински бюджет               
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м 1.3.3 Поддръжка на елементи на техническата инфраструктура 1 000 000.0 общински бюджет               

м 1.3.3 Изработване на ОУП 500 000.0 общински бюджет               

м 1.3.3 Изработване и актуализация на съществуващите ПУП-ПРЗ / включително и цифровизация/ 500 000.0 общински бюджет               

Стратегическа цел 2. Приоритет 1 Повишаване конкурентоспособността на икономиката и осигуряване на подкрепа за малкия и среден бизнес 

м.2.1.1 
"Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ - поставяне на 
около 70 табели"  

43 000.0 
Инвестиционен приоритет 2 на 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 
              

м.2.1.2 
Организиране на мероприятия и инициативи за популяризиране предимствата за 
инвестиране в община Добрич 

300 000.0 общински бюджет               

м.2.1.3 
Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, насочени към стартиращи МСП или свързани 
със стартирането на нов бизнес 

50 000.0 общински бюджет               

м.2.1.4 
"Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство  
на принципа на ПЧП (бизнес инкубатор)" 

1 467 000.0 ОПИК               

м.2.1.4 
"Разработване и изпълнение на програма за обучение на общинската администрация за 
подготовка, възлагане и управление на проекти за ПЧП, заедно с популяризиране на 
възможностите за партньорство между публичния, неправителствения и частния сектори." 

50 000.0 Приоритет 1 на ОПДУ               

Стратегическа цел 2. Приоритет 2 Повишаване на иновационния потенциал, научното и технологичното развитие на общината 

м.2.2.1 
Насърчаване създаването на публично-частни партньорства при развитието и трансфера на 
нови технологии 

200 000.0 общински бюджет               

м.2.2.2 
Създаване на условия за привличането на чуждестранни инвестиции в сферата на високите 
технологии 

300 000.0 общински бюджет               

Стратегическа цел 2. Приоритет 3 Развитие на териториалното сътрудничество 

м.2.3.1 
Разработване и изпълнение на програма за усъвършенстване на структурите от 
неправителствения сектор, заедно със създаването на канали за комуникация и координация 
между общинската администрация и неправителствения сектор 

50 000.0 Приоритет 2 на ОПДУ               

м.2.3.1 
Засилване сътрудничеството и партньорството на вътрешнорегионално и междурегионално 
ниво 

500 000.0 ОПРР, ОПАК, ОПДУ               

м.2.3.2 
Развитие на трансграничното, транснационално и международно сътрудничество и 
партньорство 

1 000 000.0 ТГС, URBACT, INTERREG               

Стратегическа цел 2. Приоритет 4 Развитие и опазване на културното наследство и туристическия потенциал 

м.2.4.1 
Развитие на маркетингова стратегия и изграждане на имидж на Добрич като дестинация за 
спортен и лечебен туризъм 

130 000.0 общински бюджет               

м.2.4.2 
Развитие /разработване и предлагане/ на туристически маршрути в сферата на културния 
туризъм 

200 000.0 общински бюджет               

м.2.4.3 
Разработване и изпълнение на общинска програма за квалификация и преквалификация на 
специалисти в сферата на туризма 

50 000.0 Приоритетна ос 1 на ОПРЧР               

Стратегическа цел 3. Приоритет 1 Подобряване достъпа до възможностите за учене през целия живот и до пазара на труда 

м.3.1.1 "Провеждане на кампания за повишаване авторитета на техническите специалисти в 50 000.0 Общински бюджет                
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обществото" 

м.3.1.1 
"Обучения на персонал за работа в специализираните заведения за предоставяне на 
социални услуги в общността" 

100 000.0 Приоритетна ос 2 на ОПРЧР               

м.3.1.1 
"Обучения на доброволци за работа в сферата на социалните услуги, в обществени 
трапезарии и в хранителна банка." 

70 000.0 Приоритетна ос 2 на ОПРЧР               

м.3.1.1 Стимулиране ученето през целия живот за подобряване участието на пазара на труда 300 000.0 Еразъм +               

м.3.1.2 
Съвместно с държавни институции осигуряване на възможност за платени стажове в 
общинските структури и фирми на хора с увреждания/ от рискови социални групи  

500 000.0 Приоритетна ос 1 на ОПРЧР               

м.3.1.2 Подобряване достъпа до заетост на търсещите работа и неактивните 500 000.0 Приоритетна ос 1 на ОПРЧР               

м.3.1.3 Стимулиране на трудовата мобилност за увеличаване равнището на заетостта и доходите 300 000.0 Еразъм +               

м.3.1.4 Мерки за осигуряване интеграция на рисковите социални групи на пазара на труда 500 000.0 общински бюджет               

м.3.1.4 

Мерки за осигуряване на достъпна градска среда чрез изграждане на рампи, подходи и 
асансьорни уредби до/във всички обществени сгради – общинска собственост чрез 
одобряване на проекти  и издаване на разрешителни за изграждане на рампи и подходи до 
всички съществуващи частни и публични обекти за обществено обслужване 

2 000 000.0 общински бюджет               

Стратегическа цел 3. Приоритет 2 Подобряване качеството и ефективността на управлението на администрацията за по-ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси и засилване на 
гражданското участие 

м.3.2.1 
"Разработване и изпълнение на програма за повишаване на квалификацията на общинската 
администрация за успешно управление на проекти с акцент върху извършването на 
мониторинг и оценка, в контекста на инициативите на ЕС" 

50 000.0 
Приоритет 1 на ОПДУ / Приоритет 3 

на ОПДУ 
              

м.3.2.2 
Създаване на електронен учрежденски архив на информацията и документите в общинска 
администрация за облекчаване и развитие на административните процедури. 

500 000.0 ОПДУ               

м.3.2.2 
Внедряване на електронни сертифицирани услуги за бизнеса и гражданите в местното  
управление и реализирането им до ниво транзакция/ електронни плащания 

10 000.0 общински бюджет               

м.3.2.2 
Внедряване на електронна система за измерване удовлетвореността на клиентите в звената 
за административно обслужване с автоматично публично оповестяване 

30 000.0 общински бюджет               

м.3.2.3 
Извършване на оценка на въздействието на наредбите, приети от Общински съвет, с оглед 
изграждане на устойчиви и ефективни механизми при регулиране на местния бизнес и 
подобряване средата на живот и дейност на гражданите и бизнеса 

50 000.0 общински бюджет               

м.3.2.3 
Създаване на механизъм за включване на граждани, бизнес и техни организации в работни 
групи от общински експерти при разработване на вътрешно-нормативни документи 
(наредби, правилници и др.), приемани от Общински съвет 

90 000.0 ОПДУ               

м.3.2.4 
Поддържане, развитие и усъвършенстване на сертифицираните системи за управление на 
качеството (ISO 9001:2008), на околната среда (ISO 14001:2004) и информационната сигурност 
(ISO 27001:2005) 

65 000.0 общински бюджет               

м.3.2.4 
Развитие и усъвършенстване на уменията на служителите за работа с ГИС и ползването й в 
обслужването на клиентите; обучения за повишаване капацитета на специалистите, 
отговорни за попълване на информацията в ГИС 

30 000.0 общински бюджет               

м.3.2.4 
Доразвитие на интегрираната ГИС на община град Добрич. Създаване на регистър на 
озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета, дърветата с историческо значение 
в общината, както и на обявени за защитени дървета. Цялостно разширение на системата и 

350 000.0 Приоритет 1 на ОПДУ               
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Мярка Наименование на проекта 
Индикативна 
 стойност в лв. 

Източник на финансиране 
Период за изпълнение 

14 15 16 17 18 19 20 

предлагане на нови административни услуги чрез нея 

м.3.2.4 
Развитие, оптимизиране и модернизиране на технологичната инфраструктура на 
администрацията 

150 000.0 общински бюджет               

м.3.2.4 
Технологично осигуряване  функционалността, дизайна и администрирането на 
електронните информационни табла в звената за административно обслужване чрез софтуер 
за връзка с общинския сайт 

15 000.0 общински бюджет               

м.3.2.4 
Извършване на реорганизация за подобрен пропускателен режим извън зоната за 
обслужване на клиенти и подобряване условията за предоставяне на информация чрез 
изграждане на модерни информационни табла 

6 000.0 общински бюджет               

м.3.2.4 
Надграждане и развитие на дейностите за устойчивост на удостояването с Етикета за 
иновации и добро управление на Съвета на Европа 

10 000.0 общински бюджет               

м.3.2.4 
Оптимизиране и развитие на стандартизирани и интегрирани/ комплексни административни 
услуги за гражданите и бизнеса, в т.ч. за намаляване регулаторните тежести за бизнеса чрез 
участие в автоматизирания междурегистров обмен на администрациите 

20 000.0 общински бюджет               

м.3.2.4 
Преустройство на входната част към помещенията на дирекция ГРОН с оглед изграждане на 
по-широка фасада и рампа; реорганизация на достъпа на клиенти в почивни и празнични дни 

25 000.0 общински бюджет               
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10. Приложение № 1. Финансова таблица – по проекти 

Мярка 
  

Проект 
  

Местно 
публично 

финансиране 
Външно публично финансиране 

Частно 
финансиране 

Финансови 
инструменти 

ОБЩО 

Общински 
бюджет 

Централен бюджет Фондове на ЕС Други източници Фондове, фирми 
Заеми от 

финансови 
институции 

/хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ 

1.1.1 
"Повишаване културата на водопотребление за 
ограничаване разхода на вода чрез провеждане на 
активна информационна кампания сред гражданите." 

2 500.00 5 000.00 42 500.00       50 000.00 

1.1.1 
Реализация на проект „Битова канализация в кв. 
Рилци”  

    8 977 355.00       8 977 355.00 

1.1.2 
"Закупуване на мобилна станция за измерване 
замърсяването на атмосферния въздух"  

0.00 120 000.00 0.00       120 000.00 

1.1.2 

Реализиране на мерките заложени в актуализираната 
„Програма за намаляване нивата на замърсителите и 
достигане на утвърдените норми за съдържанието им в 
атмосферния въздух на територията на Община град 
Добрич” 

30 000.00           30 000.00 

1.1.3 
Почистване на нерегламентираните микросметища на 
територията на града и набелязване на мерки за 
недопускане на повторното им образуване 

1 000 000.00           1 000 000.00 

1.1.3 
"Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и 
закупуване на подвижен състав" 

492 400.00 50 800.00 431 800.00       975 000.00 

1.1.3 

"Провеждане на кампания за ограничаване на 
генерираните от населението и бизнеса отпадъци, 
стимулиране на разделното събиране и 
рециклирането" 

2 500.00 5 000.00 42 500.00       50 000.00 

1.1.3 
Продължаване работата по проекта за корекция на 
р.Добричка 

    5 000 000.00       5 000 000.00 

1.1.4 
 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради" 

0.00   9 000 000.00   21 000 000.00   30 000 000.00 

1.2.1 

"Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 
Детска градина № 18" 

27 390.00 54 780.00 465 630.00       547 800.00 

1.2.1 
"Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ 

49 760.00 99 520.00 845 920.00       995 200.00 
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Мярка 
  

Проект 
  

Местно 
публично 

финансиране 
Външно публично финансиране 

Частно 
финансиране 

Финансови 
инструменти 

ОБЩО 

Общински 
бюджет 

Централен бюджет Фондове на ЕС Други източници Фондове, фирми 
Заеми от 

финансови 
институции 

/хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ 

“Дора Габе”" 

1.2.1 

"Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност (Топлоизолация на външни 
стени,  ремонт и изолация на покрив), обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ 
“Л. Каравелов”" 

34 310.00 68 620.00 583 270.00       686 200.00 

1.2.1 

"Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 
Детска градина № 25" 

23 000.00 46 000.00 391 000.00       460 000.00 

1.2.1 

 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на 
конструкцията на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, 
подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, 
изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни 
тела), обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 12" 

22 590.00 45 180.00 384 030.00       451 800.00 

1.2.1 

 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 
Детска градина № 32" 

28 065.00 56 130.00 477 105.00       561 300.00 

1.2.1 
 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на 
специализиран транспорт от центъра на града до 
детски градини със свободен капацитет." 

150 000.00   0.00       150 000.00 

1.2.1 

 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ 
“Хр. Ботев”"  

28 255.00 56 510.00 480 335.00       565 100.00 

1.2.1 

"Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност(рехабилитация на покрив, 
изолация на външни стени,  подмяна ВОИ с канално 
полагане на част от инсталацията, ЕЕ осветителни 
тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и 
благоустрояване на прилежащото дворно място " 

41 825.00 73 650.00 626 025.00       741 500.00 

1.2.1 
 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и 

23 488.50 46 977.00 399 304.50       469 770.00 
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Мярка 
  

Проект 
  

Местно 
публично 

финансиране 
Външно публично финансиране 

Частно 
финансиране 

Финансови 
инструменти 

ОБЩО 

Общински 
бюджет 

Централен бюджет Фондове на ЕС Други източници Фондове, фирми 
Заеми от 

финансови 
институции 

/хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ 

благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ 
“Стефан Караджа”" 

1.2.1 

 "Изграждане на нова сграда, оборудване и 
обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и 
озеленяване на имота и преустройването му в 
достъпна среда за хора с увреждания" 

52 144.50 104 289.00 886 456.50       1 042 890.00 

1.2.1 

 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ПМГ “Иван Вазов”"  

41 400.00 82 800.00 703 800.00       828 000.00 

1.2.1 

"Доставка на медицинско оборудване и апаратура, 
внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за 
лечебно заведение и медицинските стандарти за 
Диагностично-консултативен център-ІI-Добрич”ЕООД" 

51 500.00 103 000.00 875 500.00       1 030 000.00 

1.2.1 

 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, 
внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за 
лечебно заведение и медицинските стандарти за 
Диагностично-консултативен център-І-Добрич”ЕООД" 

64 945.00 129 890.00 1 104 065.00       1 298 900.00 

1.2.1 
 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
доставка на апаратура в МБАЛ "ДОБРИЧ” АД" 

66 690.00 133 380.00 1 133 730.00       1 333 800.00 

1.2.1 
Обновяване на сградите и извършване на дейности по 
подобряване енергийната ефективност на Детска ясла 
№1, 2, 3, 4 и 6 и Детска млечна кухня 

240 000.00   960 000.00       1 200 000.00 

1.2.1 
 "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора 
(малки домове от пансионен тип, защитени и 
наблюдавани жилища)" 

346 800.00 693 600.00 5 895 600.00       6 936 000.00 

1.2.1 
Изграждане на 4 броя център за настаняване от семеен 
тип за деца и младежи с увреждания. 

1 000 000.00   4 000 000.00       5 000 000.00 

1.2.1 
Обновяване на сграда , предназначена за Център за 
социална рехабилитация и реинтеграция за деца и 
младежи. 

20 000.00           20 000.00 

1.2.1 
Извършване на дейности по подобряване енергийната 
ефективност на сградата на  Дружба -57, където се 
предлагат социалните услуги: ЦНСТ за деца , преходно 

100 000.00   400 000.00       500 000.00 
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Мярка 
  

Проект 
  

Местно 
публично 

финансиране 
Външно публично финансиране 

Частно 
финансиране 

Финансови 
инструменти 

ОБЩО 

Общински 
бюджет 

Централен бюджет Фондове на ЕС Други източници Фондове, фирми 
Заеми от 

финансови 
институции 

/хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ 

жилище и ЦОП 

1.2.1 
Обновяване на сградата и извършване на дейности по 
подобряване енергийната ефективност  на Дома за 
стари хора – кв.”Лозята4 , ул.”1 ви път“ 

1 000 000.00           1 000 000.00 

1.2.1 
Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и обзавеждане на Зала - 
"Добрич" 

105 300.00 210 600.00 1 790 100.00       2 106 000.00 

1.2.1 
 Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност и обзавеждане на Огледална 
зала "Нели Божкова" и гримьорни 

66 400.00 132 800.00 1 128 800.00       1 328 000.00 

1.2.1 Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков" 0.00   0.00 201 200.00     201 200.00 

1.2.1 
Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека 
"Дора Габе" 

0.00   0.00 1 029 300.00     1 029 300.00 

1.2.1 
 Реконструкция и ремонт на подземното ниво на 
Художествената галерия 

0.00   0.00 852 970.00     852 970.00 

1.2.1 

Превръщането на Военно гробище – музей в 
съвременен форум за познание на миналото и 
общуване между различните поколения, народи, 
етноси, вероизповедания и култури в полза на 
изграждането на гражданското общество 

40 000.00 40 000.00 340 000.00       420 000.00 

1.2.1 
Модернизиране на техническата база в сферата на 
културата 

5 520 000.00           5 520 000.00 

1.2.1 Опазване на материалното културно наследство 1 000 000.00            1 000 000.00 

1.2.1 
Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. 
"България" 5 за съвместното настаняване в нея на 
Клубът на инвалида и на Духов оркестър Добрич  

24 000.00 35 600.00 302 600.00       362 200.00 

1.2.1 
Изграждане на рампи за осигуряване на достъп на 
деца и лица с увреждания за всички социални 
заведения и детски ясли 

    80 000.00       80 000.00 

1.2.1 
Комплексен проект "Реконструкция на зала 
"Добротица" 

0.00   0.00   1 670 000.00   1 670 000.00 

1.2.1 
Осигуряване на достъп за лица в неравностойно 
положение до Концертна зала "Добрич" и зала "Нели 
Божкова" 

100 000.00           100 000.00 

1.2.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на 0.00   0.00   1 787 000.00   1 787 000.00 
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Мярка 
  

Проект 
  

Местно 
публично 

финансиране 
Външно публично финансиране 

Частно 
финансиране 

Финансови 
инструменти 

ОБЩО 

Общински 
бюджет 

Централен бюджет Фондове на ЕС Други източници Фондове, фирми 
Заеми от 

финансови 
институции 

/хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ 

сградата на градската стоматология за нуждите на 
Исторически музей - Добрич" 

1.2.1 
Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на общинско общежитие 

  900 000.00    900 000.00 

1.2.2 
"Осигуряване на финансова подкрепа за 
функционирането на обществена трапезария" 

36 000.00 72 000.00 612 000.00       720 000.00 

1.2.2 

 "Създаване на електронна точка за свързаност в 
комплекса и обучения на обслужваните за работа с 
компютър, интернет и програми за он-лайн 
комуникация" 

1 500.00 3 000.00 25 500.00       30 000.00 

1.2.2 

Закупуване на специализиран автомобил  за 
транспортиране на деца и лица с увреждания до 
всички социални  и здравни  заведения на територията 
на Община град Добрич 

    100 000.00       100 000.00 

1.2.2 
"Финансово осигуряване предоставянето на социални 
услуги в общността. Осигуряване на възнаграждения за 
работещите" 

0.00   0.00 2 000 000.00     2 000 000.00 

1.2.2 

"Създаване и осигуряване функционирането на 
хранителна банка в Добрич. Провеждане на кампании 
за популяризиране на инициативата сред широката 
общественост, търговците на хранителни продукти и 
ресторантьорския бизнес." 

37 500.00 75 000.00 637 500.00       750 000.00 

1.2.2 
Гарантиране правото на участие на потребителите във 
взимането на решения с цел намаляване на 
формализма при реализиране на правата им 

20 000.00           20 000.00 

1.2.2 
"Разширяване обхвата и финансово осигуряване на 
предоставянето на услугата Социален патронаж на 
територията на гр. Добрич" 

480 000.00           480 000.00 

1.2.2 
Разширяване обхвата и финансово осигуряване на 
предоставянето на услугите "Социален асистент" и 
"Домашен помощник" на територията на гр. Добрич" 

75 000.00 150 000.00 1 275 000.00       1 500 000.00 

1.2.2 

"Разполагане на информационни екрани на ключови 
места в града. Презентиране на проекти, инициативи, 
фестивали, съобщения за текущата дейност, срокове и 
събития от общината. Изграждане на информационна 

0.00   0.00   350 000.00   350 000.00 
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/хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ 

система за поддръжка, функциониране и защита на 
електронния достъп до екраните." 

1.2.2 

"Осигуряване на набор от различни възможности за 
извънкласни занимания на децата – в самото училище 
(училищен комплекс), в обществени центрове, в малки 
независими структури (вкл. читалища). Повишаване 
квалификацията на преподавателския персонал за 
работа с деца в извънкласни форми" 

18 500.00 37 000.00 314 500.00       370 000.00 

1.2.3 

 "Осигуряване на набор от различни възможности за 
извънкласни занимания на децата – в самото училище 
(училищен комплекс), в обществени центрове, в малки 
независими структури (вкл. читалища). Повишаване 
квалификацията на преподавателския персонал за 
работа с деца в извънкласни форми" 

15 000.00 30 000.00 255 000.00       300 000.00 

1.2.3 
Подобряване качеството на социалните услуги чрез 
пряко участие на потребителите в оценката на 
качеството. 

20 000.00 
     

20 000.00 

1.2.3 
Осигуряване на възможности за 
обучение,квалификация и супервизия на работещите в 
социалните услуги и детските ясли 

50 000.00 
     

50 000.00 

м.1.2.4 
Разработване и реализиране на годишен културен 
календар, задоволяващ интересите на различните 
целеви групи 

330 000.00 
     

330 000.00 

м.1.2.4 
Насърчаване съхраняването и развитието на 
нематериалното културно наследство 

20 000.00 
     

20 000.00 

м.1.2.4 Развитие на културния обмен 300 000.00      300 000.00 

м.1.2.4 
Подпомагане и насърчаване развитието на изкуствата 
и културните индустрии 

150 000.00 
     

150 000.00 

м.1.2.4 Развитие на фестивалните прояви и форми 400 000.00      400 000.00 

1.3.1 

Комплексен проект "Развитие на интегрирана 
системата на градския транспорт на град Добрич, 
включително интелигентна система за управление на 
обществен транспорт, система за ел. таксуване, 
обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. 
улици, подлези, облагородяване на спирки, паркиране, 
велоалеи - 15 км. и мерки за опазване на околната 

2 953 853.60 5 844 607.20 49 679 161.20       58 477 622.00 
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/хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ /хил. лв./ 

среда, безопасност на движението, подмяна на 
подвижен състав и мерки за устойчиво развитие. 

1.3.1 

"Създаване на електронни точки за свързаност в 
пенсионерските клубове на територията на града и 
обучения на посетителите на клубовете за работа с 
компютър, интернет и програми за он-лайн 
комуникация." 

12 500.00 25 000.00 212 500.00       250 000.00 

1.3.2 

 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и 
поставяне на тенис маса и фитнес уреди" Кв. 51 УПИ II 
по плана на ЦГЧ 

10 293.00 20 586.00 174 981.00       205 860.00 

1.3.2 

 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска площадка"  
Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ 

6 255.50 12 511.00 106 343.50       125 110.00 

1.3.2 

"Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и 
поставяне на фитнес уреди" 
Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ 

9 515.00 19 030.00 161 755.00       190 300.00 

1.3.2 

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ 

6 350.00 12 700.00 107 950.00       127 000.00 

1.3.2 

 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство 
и изграждане нова детска площадка за деца от 6 до 12 
г." 
Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ 

3 464.00 6 928.00 58 888.00       69 280.00 

1.3.2 

 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова 
комбинирана детска площадка" 
Кв. 57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ 

4 299.00 8 598.00 73 083.00       85 980.00 

1.3.2 

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство, изграждане нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на тенис 
маса" 
Кв. 60 УПИ XVI по плана на ЦГЧ 

8 093.50 16 187.00 137 589.50       161 870.00 
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1.3.2 

"Благоустрояване на вътрешноквартално пространство 
и реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 
г." 
Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ 

4 527.50 9 055.00 76 967.50       90 550.00 

1.3.2 

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 
фитнес площадка и поставяне на тенис маси" Кв. 105 
УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ 

8 420.50 16 841.00 143 148.50       168 410.00 

1.3.2 
"Реконструкция на комбинирана детска площадка" 
Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ 

2 125.00 4 250.00 36 125.00       42 500.00 

1.3.2 

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова 
фитнес площадка" 
Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ 

30 981.00 61 962.00 526 677.00       619 620.00 

1.3.2 
 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 
6 г." 
Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ 

1 921.00 3 842.00 32 657.00       38 420.00 

1.3.2 

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова 
фитнес площадка" 
Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ 

6 391.50 12 783.00 108 655.50       127 830.00 

1.3.2 

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за 
деца от 3 до 6 г." Кв. 22, УПИ III по плана на ЦГЧ 

7 015.00 14 030.00 119 255.00       140 300.00 

1.3.2 

 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство  и изграждане на 
детска площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 8 УПИ III по плана на ЖК „Балик“ 

2 298.00 4 596.00 39 066.00       45 960.00 

1.3.2 

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 13 УПИ V по плана на ЖК „Балик“ 

6 305.00 12 610.00 107 185.00       126 100.00 

1.3.2 
 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска и спортна площадка" 

8 207.50 16 415.00 139 527.50       164 150.00 
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Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик" 

1.3.2 

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на  
детска площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“ 

4 348.00 8 696.00 73 916.00       86 960.00 

1.3.2 

 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски и спортна площадка"  
Кв. 19 по плана на жк „Балик“ 

11 870.50 23 741.00 201 798.50       237 410.00 

1.3.2 

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на 
нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 22 по плана на жк „Балик“ 

7 431.00 14 862.00 126 327.00       148 620.00 

1.3.2 

"Благоустрояване и  озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирани детски площадки и спортна площадка" 
Кв. 17 по плана на жк „Балик“ 

7 792.50 15 585.00 132 472.50       155 850.00 

1.3.2 

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“ 

16 079.00 32 158.00 273 343.00       321 580.00 

1.3.2 

 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на 
нови детски площадки  и реконструкция на спортни 
площадки"  
Кв. 38 по плана на жк „Балик“ 

3 883.00 7 766.00 66 011.00       77 660.00 

1.3.2 

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на 
нови детски площадки  и реконструкция на спортни 
площадки" 
Кв. 42 по плана на жк „Балик“ 

12 628.00 25 256.00 214 676.00       252 560.00 

1.3.2 
 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка" 
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“ 

3 758.00 7 516.00 63 886.00       75 160.00 

1.3.2 
 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 

12 671.50 25 343.00 215 415.50       253 430.00 
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комбинирани детски площадки" 
Кв. 54 по плана на жк „Балик“ 

1.3.2 
"Реконструкция на третата част от градския парк „Св. 
Георги” и зелената ивица по бул. „25ти септември” зад 
паметника на "Хан Аспарух"" 

350 000.00 700 000.00 5 950 000.00       7 000 000.00 

1.3.2 

 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски площадки" 
Кв. 53 по плана на жк „Балик“ 

8 397.00 16 794.00 142 749.00       167 940.00 

1.3.2 

 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“ 

10 931.00 21 862.00 185 827.00       218 620.00 

1.3.2 

 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна 
площадка и реконструкция на съществуваща площадка 
за деца от 3 до 6 г." 
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“ 

9 780.00 19 560.00 166 260.00       195 600.00 

1.3.2 

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" Кв. 591 по плана на жк 
„Дружба 2“ 

2 488.00 4 976.00 42 296.00       49 760.00 

1.3.2 

 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" 
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“ 

2 488.00 4 976.00 42 296.00       49 760.00 

1.3.2 

 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" 
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“ 

5 849.00 11 698.00 99 433.00       116 980.00 

1.3.2 

 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“ 

9 080.00 18 160.00 154 360.00       181 600.00 

1.3.2 
 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство 
и изграждане на площадка за спорт" 

14 572.50 29 145.00 247 732.50       291 450.00 
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Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“ 

1.3.2 

 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова спортна и комбинирана детска площадка" 
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“ 

8 092.00 16 184.00 137 564.00       161 840.00 

1.3.2 

Проект ЗВI-3.25 "Благоустрояване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирана детска площадка" Кв. 597 УПИ II по плана 
на жк „Дружба“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

2 528.00 5 056.00 42 976.00       50 560.00 

1.3.2  "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър""  116 640.00 233 280.00 1 982 880.00       2 332 800.00 

1.3.2 
Реализация на обекти от „Програма за благоустрояване 
на обекти общинска собственост с участие на местното 
население” 

250 000.00       250 000.00   500 000.00 

1.3.2 
"Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и 
кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на 
същия. Организиране на пазар на производителите" 

63 000.00 126 000.00 1 071 000.00   1 493 000.00   2 753 000.00 

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен 
Каравелов"  

74 936.30 149 872.60 1 273 917.10       1 498 726.00 

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги 
Кирков" 

45 378.25 90 756.50 771 430.25       907 565.00 

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим 
Горки" 

31 220.50 62 441.00 530 748.50       624 410.00 

1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица" 40 741.70 81 483.40 692 608.90       814 834.00 

1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" 45 653.15 91 306.30 776 103.55       913 063.00 

1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо" 37 191.30 74 382.60 632 252.10       743 826.00 

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот 
Волов" 

21 911.80 43 823.60 372 500.60       438 236.00 

1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг" 16 540.85 33 081.70 281 194.45       330 817.00 

1.3.3  "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух" 59 691.60 119 383.20 1 014 757.20       1 193 832.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари 
Стоянов"  

83 725.25 167 450.50 1 423 329.25       1 674 505.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Независимост"  

186 692.80 373 385.60 3 173 777.60       3 733 856.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил 
Петлешков" 

48 683.40 97 366.80 827 617.80       973 668.00 
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1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" 53 487.80 106 975.60 909 292.60       1 069 756.00 

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз 
Дондуков" 

38 222.00 76 444.00 649 774.00       764 440.00 

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян 
Михайловски" 

33 408.90 66 817.80 567 951.30       668 178.00 

1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" 115 645.40 231 290.80 1 965 971.80       2 312 908.00 

1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река" 67 686.85 135 373.70 1 150 676.45       1 353 737.00 

1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона" 72 181.35 144 362.70 1 227 082.95       1 443 627.00 

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар 
Освободител"  

113 733.40 210 666.80 1 790 667.80       2 115 068.00 

1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна" 75 533.70 151 067.40 1 284 072.90       1 510 674.00 

1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил" 36 800.25 73 600.50 625 604.25       736 005.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит 
Бозвели" 

26 826.95 53 653.90 456 058.15       536 539.00 

1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум" 22 863.10 45 726.20 388 672.70       457 262.00 

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър 
Списаревски" 

19 645.05 39 290.10 333 965.85       392 901.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. 
Цимерман" 

17 995.10 35 990.20 305 916.70       359 902.00 

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван 
Шишман" 

17 956.85 35 913.70 305 266.45       359 137.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий 
Кусевич" 

15 889.80 31 779.60 270 126.60       317 796.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония - 
паркинг КООП" 

6 287.40 12 574.80 106 885.80       125 748.00 

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф 
I" 

27 085.85 54 171.70 460 459.45       541 717.00 

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан 
Йовков"  

28 577.50 57 155.00 485 817.50       571 550.00 

1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" 37 255.05 74 510.10 633 335.85       745 101.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал 
Димитър Попов"  

15 942.55 31 885.10 271 023.35       318 851.00 

1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид"  16 199.00 32 398.00 275 383.00       323 980.00 

1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев"  5 153.35 10 306.70 87 606.95       103 067.00 

1.3.3  "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги 26 052.90 52 105.80 442 899.30       521 058.00 
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Бенковски"  

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. 
Андреев" 

13 301.30 26 602.60 226 122.10       266 026.00 

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко 
Даскалов" 

15 541.35 31 082.70 264 202.95       310 827.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” 
към „Нова бирена фабрика” 

140 500.00 281 000.00 2 388 500.00       2 810 000.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти 
септември”" 

31 375.00 62 750.00 533 375.00       627 500.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на отклонение от 
бул. „25-ти септември” към „Битова техника”" 

84 918.00 169 836.00 1 443 606.00       1 698 360.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти 
септември” 

64 180.00 128 360.00 1 091 060.00       1 283 600.00 

1.3.3  "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро"  74 088.05 148 176.10 1 259 496.85       1 481 761.00 

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар 
Калоян""  

19 020.40 38 040.80 323 346.80       380 408.00 

1.3.3  "Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга" 141 635.45 283 270.90 2 407 802.65       2 832 709.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан 
Стамболов" 

97 504.05 195 008.10 1 657 568.85       1 950 081.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир 
Бобевски" 

12 224.15 24 448.30 207 810.55       244 483.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. 
Славейков""  

12 224.15 24 448.30 207 810.55       244 483.00 

1.3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа""  120 750.65 241 501.30 2 052 761.05       2 415 013.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил 
и Методий" 

155 189.00 310 378.00 2 638 213.00       3 103 780.00 

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот 
Хитов" 

87 982.25 175 964.50 1 495 698.25       1 759 645.00 

1.3.3 
 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на 
бул. "Добруджа" в района на КАТ и 2-ро РПУ" 

4 500.00 9 000.00 76 500.00       90 000.00 

1.3.3 
"Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на 
бул. "Добруджа" в района на бившето Опитно поле" 

4 500.00 9 000.00 76 500.00       90 000.00 

1.3.3 
"Частична рехабилитация (освежаване) на 
съществуващ подлез на ул. "Цар Петър"" 

2 290.00 4 580.00 38 930.00       45 800.00 

1.3.3 Обекти, заложени в годишните Програми за 6 000 000.00           6 000 000.00 
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капиталови разходи 

1.3.3 
Поддръжка на елементи на техническата 
инфраструктура 

1 000 000.00           1 000 000.00 

1.3.3 Изработване на ОУП 500 000.00           500 000.00 

1.3.3 
Изработване и актуализация на съществуващите ПУП-
ПРЗ / включително и цифровизация/ 

500 000.00           500 000.00 

2.1.1 
"Развитие на системата от указателни табели в 
Индустриална зона „Север“ - поставяне на около 70 
табели" 

2 150.00 4 300.00 36 550.00       43 000.00 

2.1.2 
Организиране на мероприятия и инициативи за 
популяризиране предимствата за инвестиране в 
община Добрич 

300 000.00           300 000.00 

2.1.3 
Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, 
насочени към стартиращи МСП или свързани със 
стартирането на нов бизнес 

50 000.00           50 000.00 

2.1.4 
"Изграждане на информационно-обслужващ център за 
бизнес, квалификация и партньорство  на принципа на 
ПЧП (бизнес инкубатор)" 

0.00   0.00   1 467 000.00   1 467 000.00 

2.1.4 

"Разработване и изпълнение на програма за обучение 
на общинската администрация за подготовка, 
възлагане и управление на проекти за ПЧП, заедно с 
популяризиране на възможностите за партньорство 
между публичния, неправителствения и частния 
сектори." 

2 500.00 5 000.00 42 500.00       50 000.00 

2.2.1 
Насърчаване създаването на публично-частни 
партньорства при развитието и трансфера на нови 
технологии 

200 000.00           200 000.00 

2.2.2 
Създаване на условия за привличането на 
чуждестранни инвестиции в сферата на високите 
технологии 

300 000.00           300 000.00 

2.3.1 

"Разработване и изпълнение на програма за 
усъвършенстване на структурите от неправителствения 
сектор, заедно със създаването на канали за 
комуникация и координация между общинската 
администрация и неправителствения сектор" 

2 500.00 5 000.00 42 500.00       50 000.00 

2.3.1 Засилване сътрудничеството и партньорството на     500 000.00       500 000.00 
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вътрешнорегионално и междурегионално ниво 

2.3.2 
Развитие на трансграничното, транснационално и 
международно сътрудничество и партньорство 

    1 000 000.00       1 000 000.00 

2.4.1 
Развитие на маркетингова стратегия и изграждане на 
имидж на Добрич като дестинация за спортен и 
лечебен туризъм 

0.00   0.00   130 000.00   130 000.00 

2.4.2 
Развитие /разработване и предлагане/ на туристически 
маршрути в сферата на културния туризъм 

200 000.00           200 000.00 

2.4.3 
Разработване и изпълнение на общинска програма за 
квалификация и преквалификация на специалисти в 
сферата на туризма 

    50 000.00       50 000.00 

3.1.1 
Провеждане на кампания за повишаване авторитета на 
техническите специалисти в обществото 

50 000.00   0.00       50 000.00 

3.1.1 
Обучения на персонал за работа в специализираните 
заведения за предоставяне на социални услуги в 
общността 

5 000.00 10 000.00 85 000.00       100 000.00 

3.1.1 
Обучения на доброволци за работа в сферата на 
социалните услуги, в обществени трапезарии и в 
хранителна банка 

3 500.00 7 000.00 59 500.00       70 000.00 

3.1.1 
Стимулиране ученето през целия живот за 
подобряване участието на пазара на труда 

    300 000.00       300 000.00 

3.1.2 

Съвместно с държавни институции осигуряване на 
възможност за платени стажове в общинските 
структури и фирми на хора с увреждания/ от рискови 
социални групи  

    500 000.00       500 000.00 

3.1.2 
Подобряване достъпа до заетост на търсещите работа 
и неактивните 

    500 000.00       500 000.00 

3.1.3 
Стимулиране на трудовата мобилност за увеличаване 
равнището на заетостта и доходите 

    300 000.00       300 000.00 

3.1.4 
Мерки за осигуряване интеграция на рисковите 
социални групи на пазара на труда 

500 000.00           500 000.00 

3.1.4 

Мерки за осигуряване на достъпна градска среда чрез 
изграждане на рампи, подходи и асансьорни уредби 
до/във всички обществени сгради – общинска 
собственост чрез одобряване на проекти  и издаване 

2 000 000.00           2 000 000.00 
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на разрешителни за изграждане на рампи и подходи 
до всички съществуващи частни и публични обекти за 
обществено обслужване 

3.2.1 

Разработване и изпълнение на програма за 
повишаване на квалификацията на общинската 
администрация за успешно управление на проекти с 
акцент върху извършването на мониторинг и оценка, в 
контекста на инициативите на ЕС 

2 500.00 5 000.00 42 500.00       50 000.00 

3.2.2 

Създаване на електронен учрежденски архив на 
информацията и документите в общинска 
администрация за облекчаване и развитие на 
административните процедури 

    500 000.00       500 000.00 

3.2.2 

Внедряване на електронни сертифицирани услуги за 
бизнеса и гражданите в местното  управление и 
реализирането им до ниво транзакция/ електронни 
плащания 

10 000.00           10 000.00 

3.2.2 

Внедряване на електронна система за измерване 
удовлетвореността на клиентите в звената за 
административно обслужване с автоматично публично 
оповестяване 

30 000.00           30 000.00 

3.2.3 

Извършване на оценка на въздействието на наредбите, 
приети от Общински съвет, с оглед изграждане на 
устойчиви и ефективни механизми при регулиране на 
местния бизнес и подобряване средата на живот и 
дейност на гражданите и бизнеса 

50 000.00           50 000.00 

3.2.3 

Създаване на механизъм за включване на граждани, 
бизнес и техни организации в работни групи от 
общински експерти при разработване на вътрешно-
нормативни документи (наредби, правилници и др.), 
приемани от Общински съвет 

    90 000.00       90 000.00 

3.2.4 

Поддържане, развитие и усъвършенстване на 
сертифицираните системи за управление на качеството 
(ISO 9001:2008), на околната среда (ISO 14001:2004) и 
информационната сигурност (ISO 27001:2005) 

65 000.00           65 000.00 

3.2.4 
Развитие и усъвършенстване на уменията на 
служителите за работа с ГИС и ползването й в 

30 000.00           30 000.00 
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обслужването на клиентите; обучения за повишаване 
капацитета на специалистите, отговорни за попълване 
на информацията в ГИС 

3.2.4 

"Доразвитие на интегрираната ГИС на община град 
Добрич. Създаване на регистър на озеленените площи, 
дълготрайните декоративни дървета, дърветата с 
историческо значение в общината, както и на обявени 
за защитени дървета. Цялостно разширение на 
системата и предлагане на нови административни 
услуги чрез нея" 

17 500.00 35 000.00 297 500.00       350 000.00 

3.2.4 
Развитие, оптимизиране и модернизиране на 
технологичната инфраструктура на администрацията 

150 000.00           150 000.00 

3.2.4 

Технологично осигуряване  функционалността, дизайна 
и администрирането на електронните информационни 
табла в звената за административно обслужване чрез 
софтуер за връзка с общинския сайт 

15 000.00           15 000.00 

3.2.4 

Извършване на реорганизация за подобрен 
пропускателен режим извън зоната за обслужване на 
клиенти и подобряване условията за предоставяне на 
информация чрез изграждане на модерни 
информационни табла 

6 000.00           6 000.00 

3.2.4 
Надграждане и развитие на дейностите за устойчивост 
на удостояването с Етикета за иновации и добро 
управление на Съвета на Европа 

10 000.00           10 000.00 

3.2.4 

Оптимизиране и развитие на стандартизирани и 
интегрирани/ комплексни административни услуги за 
гражданите и бизнеса, в т.ч. за намаляване 
регулаторните тежести за бизнеса чрез участие в 
автоматизирания междурегистров обмен на 
администрациите 

20 000.00           20 000.00 

3.2.4 

Преустройство на входната част към помещенията на 
дирекция ГРОН с оглед изграждане на по-широка 
фасада и рампа; реорганизация на достъпа на клиенти 
в почивни и празнични дни 

25 000.00           25 000.00 
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