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Този документ е създаден в рамките на проект „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”, Договор № 13-13-162 

от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Административен 

капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност 

за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. Нормативно основание за разработване на оценката 

Настоящият документ е създаден във връзка с изпълнение на договор за услуга, сключен между 

Община град Добрич като Възложител и фирма „Адванст бизнес консултинг“ ООД като изпълнител. 

Договорът е с предмет  „Разработване и въвеждане на методология за изготвяне, мониторинг, 

оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи, провеждане 

оценка на изпълнението на основните стратегически и програмни документи, разработване и 

актуализация на стратегически и програмни документи, разработване на Общински план за развитие 

на Община град Добрич 2014 – 2020 г.“ и се изпълнява във връзка с изпълнението на проект 

"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“.  

Съгласно нормативните изисквания на действащото законодателство, оценката на изпълнението 

на Общинския план за развитие има за цел да бъдат оценени постигнатите резултати в процеса на 

изпълнение а плана, с оглед постигане на заложените цели за интегрирано устойчиво местно 

развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. В 

конкретния случай, оценката на плана и неговото изпълнение, както и направените изводи, ще  са 

основата, върху която ще бъде разработен Общинският план за развитие на Община град Добрич 

2014-2020.  

Оценката на изпълнението на плана  ще включва следните компоненти: 

 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

 оценка на общото въздействие; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

 

1.2. Цели и съдържание на оценката 

Оценката на цялостното изпълнение на ОПР на Община град Добрич има за цел: 

 Да се направят препоръки в следните направления: 

 Да се направи цялостен анализ на изпълнението на заложените мерки и проекти в ОПР 

2007-2013 

 Да се направят изводи и препоръки, на която база да се разработи Общински план за 

развитие на Община град Добрич 2014-2020 

 Да се направят препоръки за предприемане на необходимите действия на 

административните структури за развитие във връзка с по-качественото и ефективно 

изпълнение на ОПР 2014-2020;  

 Да се направят съответните препоръки за подобряване на действията и методите по 

прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за 

изпълнението на ОПР. 

 Да се подобри организацията и координацията на компетентните органи, за да се 

гарантира ефективното  изпълнение на ОПР. За постигане на тези цели, оценката на ОПР 

на община град Добрич ще обхване: 

 Преглед на предходни отчети на изпълнението на програмата за изпълнение на ОПР; 

 Оценка на цялостното изпълнението на ОПР и степента на постигане на заложените цели; 

 Оценка на координацията на ОПР, включително: 



- Степен на съгласуваност на ОПР с планове, стратегии и политики на регионалното 

развитие от по-високо ниво по отношение на системата на изпълнение, наблюдение, 

контрол и оценка 

- По отношение механизма за планиране, координиране и подготовка на проекти по 

отношение на създадените механизми за събиране на данни по заложените в ОПР 

индикатор 

- По отношение на мерките за осигуряване на информация и публичност на действията 

по изпълнение на ОП 

- По отношение на мерките за постигане на необходимото съответствие на ОПР със 

секторните политики, планове и програми 

- По отношение на прилагане принципа на партньорство с местната общественост и с 

други общини 

 Оценка на стратегията на ОПР 

- Релевантност и консистентност на стратегията на ОПР 

- Принос към целите на стратегия „Европа 2020" 

- Ориентираност на ОПР към хоризонтални теми и приоритети 

- Оценка на стратегията по отношение на промените в социално-икономическите 

тенденции 

 Оценка на ефективността и ефикасността на използването на финансовите ресурси 

- Ефективно и целесъобразно използване на възможностите за финансиране от 

националния бюджет, програмите на ЕС и други финансови инструменти и програми 

- Управление на собствените финансови ресурси (бюджет на общината). 

 

 

1.3. Контекст за разработване на оценката: 

Основна предпоставка за извършването на настоящата оценка за изпълнението на плана за 

развитие е приключването на периода не неговото действие и необходимостта да бъдат направени 

препоръки и изводи от изпълнението му, на база на които да бъде изготвен нов план за развитие на 

Общината за периода 2014-2020 г. Необходимо е тези препоръки да бъдат съобразени с 

измененията, настъпили в нормативната уредба на местно, регионално, национално ниво и в още 

по-широк мащаб с промените, настъпили в европейското законодателство. 

Основните документи и политики, с които трябва да бъде синхронизиран новият план за 

развитие са: 

 

1.3.1. Стратегия „Европа 2020“ 

В началото на 2010 г. Комисията предлага стратегията „Европа 2020“ — стратегията на ЕС за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Целта е да се подобри конкурентоспособността на ЕС, 

като същевременно се запази неговият модел на социална пазарна икономика и значително се 

подобри ефективното използване на ресурсите. В нея са включени поуките от Лисабонската стратегия 

за растеж и работни места, която  стартира през 2000 г. Стратегията е замислена като партньорство 

между ЕС и държавите членки, с определени цели, групирани около приоритетите за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж, и специална система за постигане на целите. В нея са определени 

пет взаимосвързани водещи цели, които ЕС следва да постигне до 2020 г. в областта на заетостта, 

научноизследователската и развойната дейност 



(НИРД), изменението на климата и енергетиката, образованието и борбата срещу бедността и 

социалното изключване. Поставените в документа цели са  пример за вида динамични промени, 

застъпвани от стратегията. 

 

1.3.2. Новата кохезионна политика на ЕС за периода 2014-2020 

Настоящата оценка има за цел да оцени постигнатото в сферата на интегрираното развитие в 

следствие от цялостното изпълнение ОПР на община град Добрич за периода 2007-2013. 

Същевременно, екипът трябва да отчете новите тенденции и политики за интегрирано планиране и 

териториално сближаване в съответствие с налагащата се политика на ЕС през следващия период 

2014-2020. 

В рамките на изготвената оценка и в последствие при изготвянето на новия план за развитие, 

екипът, участващ в изработването му, ще работи в посока на това да подпомогне община град 

Добрич в стремежа й да отговори на тези бъдещи предизвикателства. При разработването на 

оценката и на плана за развитие, Община град Добрич, трябва да се обърне внимание на 

изискването от страна на ЕС средствата от политиката на сближаване да се концентрират в 

съответствие с общите стратегически приоритети на ЕС, и най-вече с тези, заложени в стратегията 

„Европа 2020“, а от друга страна да се насочат ресурси и в посока постигане целите и приоритетите 

на следващите национални и регионални програми на България, т.е. да се осъществи т.н. "Тематична 

концентрация". 

 

1.3.3. Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е основният 

документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на 

балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на 

вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на 

общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж.  

НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която 

има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на територията и 

съдейства за тяхното синхронизиране.  

НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и 

приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които 

спомагат за балансирано развитие на районите. 

 

1.3.4. Националната програма за развитие: България 2020 

Националната програма за развитие на България 2020 е водещият стратегически и програмен 

документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. 

Формулираните цели на правителствените политики имат за цел да осигурят постигането на ускорен 

икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в средносрочен 

и дългосрочен план.  

НПР БГ2020 е документ за националните решения за растеж. Той е в съответствие с 

ангажиментите на България на европейско и международно ниво, но въплъщава стремежа на 

държавата за избор на национален път за напредък.  



 

1.3.5. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 

2025 г.  

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.  е средносрочен 

стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на националната 

територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на 

секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е 

основен документ в най-новото ни законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано 

планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие. 

Основна цел на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 е 

„Пространствено координиране на процесите, протичащи в националната територия чрез създаване 

на пространствено-устройствена основа и регулатор за осъществяване не само на регионалното, но и 

на отделните социално-икономически секторни планирания на национално ниво в контекста на 

общоевропейското пространствено развитие, за постигане на комплексно, интегрирано планиране“. 

 

1.3.6. Регионалният план за развитие на Североизточен район от ниво 2 (2014-

2020 г.) 

Регионалният план за развитие на Североизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. е 

документ за стратегическо планиране, който, като отчита специфичните характеристики и потенциала 

на района, определя средносрочни цели и приоритети за устойчиво и интегрирано регионално и 

местно развитие в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално 

развитие и другите структуроопределящи политики. Регионалният план за развитие определя 

необходимостта от реализация на дейности в различни сектори, създаване на по-добри условия за 

балансирано и устойчиво социално-икономическо и териториално развитие и преодоляване на 

съществуващите междурегионални и вътрешнорегионални диспропорции. Регионалният план за 

развитие е съобразен с Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020” и Националната 

програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), които определят националните 

ангажименти за изпълнение на целите на Стратегията на ЕС „Европа 2020” за интелигентен, устойчив 

и приобщаващ растеж”. 

 

1.3.7. Областната стратегия за развитие на област Добрич 

Съгласно Закона за регионално развитие „Областната стратегия за развитие определя 

средносрочните цели и приоритети за развитие на областта, както и стратегическите насоки за 

разработване на общинските планове за развитие”. 

В контекста на Закона , Областната стратегия за развитие на област Добрич е средносрочен 

документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на областта, който е синхронизиран 

с Регионалния план за развитие на Североизточния район от ниво 2. С областната стратегия за 

развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, при 

отчитане на специфичните характеристики и потенциала на областта. Областната стратегия за 

развитие се разработва за 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на аналогичните 

документи от Национално и регионално ниво и служи за ориентир при разработването на 

общинските планове за развитие на съставните общини на областта . 



Водещо начало в Областната стратегия за развитие на област Добрич е подкрепата за реализация 

на целите и приоритетите на Стратегия „Европа 2020 която е продължение на Лисабонската 

стратегия.  

 

2. МЕТОДИКА 

 

2.1. Методологически предпоставки за разработване на оценката 

За осъществяване на оценката на изпълнението на Общинския план за развитие на Община град 

Добрич беше използвана методика, изготвена в резултат от изпълнението на договор, сключен 

между Община град Добрич и "Адванст бизнес консултинг" ООД, който се осъществява по проект 

„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”, осъществяващ се с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 

Основните цели на методологията са да създаде условия за: 

 Включване на всички заинтересовани страни в процеса на формулиране на политики и 

изработване на стратегически документи на Община град Добрич, чрез въвеждане на 

ефективни механизми за консултиране. 

 Подобряване на контрола при прилагането на политики на общинска администрация 

Добрич, чрез въвеждане на действащи механизми за мониторинг. 

 Повишаване прозрачността на взимане на решения, посредством прилагане на добри 

европейски практики. 

 Повишаване административния капацитет на общинска администрация град Добрич за 

изработване на стратегически документи. 

Използваната методологията е изготвена на база на изводите, констатациите и набелязаните 

места за подобрение в резултат на извършената оценка на ефективността на системата от 

индикатори и механизми за управление и наблюдение на изпълнението на стратегическите 

документи в Община град Добрич.  

Използвани са добри практики и примери от страните-членки на Европейския съюз, които са 

адаптирани за конкретните нужди на община град Добрич. Отчетени са изискванията, заложени в 

съществуващи нормативни и административни документи на национално, регионално и местно 

ниво. 

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.    

Оценката е структуриран процес, в резултат на който се прави практическа преценка на дадена 

публична политика или изпълнението на стратегически документ.  

Основната цел на оценката е да спомага за разработването и/или актуализацията на 

стратегическите документи и тяхното изпълнение, като по този начин създава възможности за 



определяне на приоритетите за следващи периоди, за подпомагане на ефективното разпределение 

на ресурсите и за отчитане на резултатите.  

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. 

 

2.2. Източници на информация 

След възлагане на дейността беше определена първичната информация, която е необходима да 

бъде събрана и в последствие, анализирана. Дейността включва преглед на документацията по 

поръчката и оценка на наличната информация. В тази фаза се извърши определяне на обхвата и 

ограниченията на оценката на ОПР. В края на фазата се изготви встъпителен доклад, който беше 

представен на Възложителя за одобрение. Този встъпителен доклад специфицира работната 

програма за изготвяне на МО и детайлизира методически и емпирични подходи при подготовката й. 

Основните източници на информация за междинната оценка на ОПР включват: 

Документи на ЕС: 

 Стратегия „Европа 2020"; 

 Пети кохезионен доклад на ЕК; 

 Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и 

за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

Национални и регионални документи: 

 НСРР 2012-2022 г.; 

 Междинна оценка и актуализация на РПР на СИР; 

 Областна стратегия за развитие на област Добрич; 

Общински документи: 

 Общински план за развитие /ОПР/ на община град Добрич (2007 - 2013 г.); 

 Бюджети на община град Добрич  и отчети за тяхното изпълнение; 

 Секторни стратегии и програми на общината; 

 Програма за управление на общината; 

 Проекти на общината. 

 

Източници на статистическа информация: 

 Текуща статистика на НСИ; 

 Официалните данни от преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г; 

 Данни от общинската администрация - Созопол; 

 Официалните страници на УО на оперативните програми; 

 Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в 

България (ИСУН); 

 Официалната интернет страница на Европейския съюз, Евростат. 

 



2.3. Използван подход за извършване на оценката 

 

2.3.1. Събиране и обработване на данни 

Събирането и обработването на информацията е извършено чрез интернет, интервюиране, 

срещи и консултации, работа с документи и др. подходи, предвидени в методиката. При изготвянето 

на оценката е приложен подход на комбиниране на външна експертна оценка и консултиране със 

заинтересованите страни. Приложените методите на изпълнение са: 

2.3.2. Работа с документи 

При подбора и съпоставянето на документите са използвани следните критерии: стратегическо 

съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за регионално и местно 

развитие за текущия планов и програмен период; нормативно съответствие с принципите, правилата 

и стандартите за планиране на регионалното развитие, залегнали в националното законодателство 

за регионалното развитие; влияние на промените върху социално-икономическия профил на 

общината периода 2007-2013 г. 

2.3.3. Анализ и оценка на постигнатите резултати от изпълнението на ОПР 

Анализът и оценката на работата с документите отразява тяхната актуалност, достоверност, 

източника на информацията, изчерпателност и съответствие с методическите указания. Извършена е 

оценка на изпълнението на ОПР и преглед на съпътстващите документи на общината, които 

съвместно с ОПР допринасят за изпълнението на ОПР. Същевременно са анализирани инвестициите, 

направени на територията на общината с оглед на заложените в Програмата проекти (изпълнени и в 

процес на изпълнение), както и използваните източници на финансиране, постигнатият ефекта и 

устойчивостта от тези инвестиции. 

Анализът и оценката е извършен на базата на:  

Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното изпълнение на ОПР; 

ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината; 

политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за прилагане 

на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие; устойчивост на постигнатите 

желани.  

За целите извършването на оценката на цялостното изпълнение на плана за развитие са 

използвани определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и 

качеството на резултатите при изпълнението на ОПР на община град Добрич 2007 - 2013 г.: 

 Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за 

регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период; 

 Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на 

регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното 

развитие; 

 Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия профил на 

общината за наблюдавания период; 

 Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на цялостното изпълнение на 

ОПР; 

 Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината; 

 Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за 

прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие; 

 Устойчивост на постигнатите желани ефекти и резултати. 



 

2.3.4. Критерии за оценка 

Методическият инструментариум за извършване на последващата оценка включва използването на 

определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и качеството на 

резултатите при изпълнението на ОПР на община град Добрич 2007 - 2013 г.: 

 Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за 

регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период; 

 Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на 

регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното 

развитие; 

 Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия профил на 

общината за наблюдавания период след 2007 г.; 

 Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното изпълнение на 

ОПР; 

 Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината; 

 Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за 

прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие; 

 Устойчивост на постигнатите желани ефекти - ще продължат ли те да съществуват и отвъд 

времевия хоризонт на ОПР. 

 

 

Критерии за 

оценка 
Определение 

Обоснованост 
Целите на ОПР съответстват ли на установените силни/ слаби страни и 

проблеми на общината? 

Ефективност Постигнатите резултати водят ли до изпълнение на поставените цели? 

Ефикасност 
Съответстват ли вложените материални, човешки и финансови ресурси на 

постигнатите резултати? 

Полезност 
Постигнатите резултати и вложените ресурси отговарят ли на поставените 

цели? 

Устойчивост Въздействието на постигнатите резултати стабилно ли е във времето 

 

Крайната оценка на изпълнението на ОПР трябва да отговори на следните основни въпроси:  

 

Критерии за оценка Определение 

До каква степен специфичните цели, целите и 

постигнатите резултати, заложени в проектните 

предложения на община град Добрич, 

съответстват на тези, заложени в ОПР? 

Наличие на ефективни механизми за 

координация и съгласуване 

Ефективна ли е институционалната организация 

за развитие на местно ниво? 

Наличие на взаимосвързаност и позоваване 



До колко е ефективна ли е ролята на всеки един 

от участниците в процеса на планиране, 

изпълнение и мониторинг на развитието на 

местно ниво? 

Наличие на правомощия Наличие на 

правила,  ресурси и адекватните методи и 

мерки за контрол и мониторинг на 

развитието на ниво  Община 

Как е организиран информационният обмен във 

връзка с изпълнението на ОПР? 

Наличие на ефективни системи, правила и 

процедури 

До каква степен механизмите за събиране на 

данни допринасят за качествения мониторинг 

на изпълнението на  ОПР? 

Налични бази данни - проверими данни 

 

3. ПРЕГЛЕД НА ПРЕДХОДНИ ОЦЕНКИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

3.1. Междинна оценка и актуализация на Регионален план за развитите на 

Североизточен район 

Извършената междинна оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на 

Североизточен район от ниво 2 за периода 2007-2009 г. има за цел да информира за резултатите от 

изпълнението, да даде насоки относно необходимостта от актуализация на РПР на СИР с оглед 

изпълнението му до края на периода на действие на документа, както и да очертае някои аспекти и 

изисквания, свързани с разработването на РПР за следващия програмен период 2014-2020 г.  

Междинната оценка за изпълнението на РПР на СИР е изготвена при отчитане на промените на 

териториалния обхват на СИР – областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен. 

Едно от основните заключения от направената междинна оценка е необходимостта от по-ясно 

обвързване между целите и приоритетите на РПР на СИР с тези, определени в Националната 

стратегическа референтна рамка и в оперативните програми, съфинансирани от ЕС, както и 

конкретно адресиране и диференциране на мерките спрямо спецификата на СИР при спазване на 

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (чл.34, т.1) за финансиране на мерки по Оперативните 

програми само от един европейски фонд, като фондовете, предоставящи помощ в рамките на 

политиката по сближаване се ограничават до Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 

Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ). Посочва се и необходимостта от 

определяне на механизъм за осигуряване на средства от държавния бюджет за изпълнението на 

стратегическия документ. Обобщението на анализа на показателите за изпълнението на 

стратегическите цели на РПР на СИР показва, че: 

 Общата перспектива за развитието на СИР за периода до 2013 г. е за възстановяване на 

нивата на растеж след средата на 2011 г. и запазване на втората позиция сред районите 

от ниво 2 по отношение на БВП на човек от населението; 

 Няма значим напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в СИР. 

Запазват се различията в заетостта, а тези по отношение на произведената продукция на 

глава от населението, безработицата и размера на средната годишна заплата на наетите 

лица по трудово и служебно правоотношение, се увеличават. 

 Концентрацията на ресурси от оперативните програми в райони за икономически растеж, 

в индустриален упадък– значителна за някои от областите в района, следва да бъде 

преосмислена в контекста на промяната на акцентите в политиката за регионално 

развитие към районите за целенасочена подкрепа . 

Североизточен район има потенциал и за приоритетно развитие на туризъм в съхранена 

природна среда, както в крайбрежните области Варна и Добрич, така и във вътрешността на 



Североизточния район. ОП „Околна среда” оказва значителна подкрепа за развитието на 

екологичната инфраструктура в района и за конкурентоспособността на туристическата индустрия. За 

насърчаването на развитието на устойчив туризъм в СИР се препоръчва да бъдат включени 

интервенции, насочени не само към естетизиране на средата на морските курорти и подобряване на 

инфраструктурата, но и към удължаване на морския туристически сезон чрез развитие на нови 

форми на туризъм и подобряване качеството на туристическите услуги. Възможностите на 

регионалния туристически потенциал налагат потребността и от реализирането на проекти, насочени 

към подобряване на координацията и качеството на управление на превенцията на риска, целяща 

развитието на туризма и маркетинга на дестинациите в устойчива и сигурна околна среда. 

Също така е обърнато внимание на морския транспорт, развитието на който  може да превърне 

Варна в транспортно-логистичен център на района, както и да даде тласък за развитие на останалите 

области в СИР. 

Североизточният район има потенциал също и за развитие на екологично селскостопанско 

производство. Геостратегическото положение на Североизточен район и утвърдената вече 

координация и партньорство между държавите в Черноморския регион при участие в програмите по 

цел 3 „Европейско териториално сътрудничество“ и в други програми и инициативи на Общността за 

сътрудничество в подкрепа на развитието и стабилността в региона, в т.ч. и в инициативата за 

регионално сътрудничество „Черноморска синергия”, са потенциал за разширяване на 

междурегионалното, трансграничното и транснационално сътрудничества през следващия планов 

период. Предвид констатираното изоставане в икономическото развитие на района, при 

програмирането на новия планов период се препоръчва  включването на по-разнообразни и 

широкообхватни приоритетни оси в повече оперативни програми, целящи създаване и подпомагане 

развитието на иновативни клъстери и структури. 

В заключение, основните препоръки от извършената междинна оценка са насочени към:  

 идентифициране на мащабните проекти на територията на района, свързани с 

реализацията на РПР СИР, за които ще се търси подкрепа от бъдещите оперативни 

програми; 

 продължаване на процеса на подобряване на административния и експертен капацитет 

за разработване и управление на проекти, особено в изоставащите в това отношение 

общини; 

 задълбочен анализ и оценка на процесите на развитие, като се изведат основните 

проблеми и на тази база да се определят регионалните цели до 2020 г. с акцент върху 

повишаване образователното ниво на човешкия капитал и на неговата по-гъвкава 

пригодност на пазара на труда чрез триъгълника на знанието – висше образование, наука, 

иновации. В тази връзка наличието на висши училища в района, функциониращи в 

условията на динамично развиваща се икономика, предоставя допълнителни 

възможности за ориентация към развитието на нови технологии и иновации. 

 

3.2. Междинна оценка на Областна стратегия за развитите на област Добрич 

Междинната оценка на областната стратегия за развитие представлява констативен акт, имащ за 

цел да оцени съответствието, ефикасността, ефективността, въздействието и устойчивостта на 

стратегическия документ, съобразно предварително определените цели, приоритети и мерки. В този 

смисъл тя представлява важна част от мониторинга на изпълнение на документа и основа за неговата 

актуализация.  

В по-широк план оценяването на стратегията за регионално развитие е процес, свързан с 

подобряване на опита на администрацията в планирането и прилагането на публични програми и 



политики в областта на планирането и управлението на територията. Тя има важно значение, за да се 

идентифицират тенденциите, да се проследява прогреса, да се извлекат поуките, да се корелират 

действията с променящите се условия, да се отговори на новите предизвикателства, да се осигури 

отчетност, да се развие съответния капацитет на администрацията. 

Целта на междинната оценка е да подпомогне цялостното управление на ОСР, нейното 

актуализиране и ако е необходимо – нейното преориентиране и преструктуриране, в зависимост от 

промените в средата и условията, в рамките на които протичат процесите свързани с регионалното 

развитие. 

Основният акцент при междинната оценка е свързан с оценката на изпълнението на Общинските 

планове за развитие, които от своя страна, в съответствие с действащата в страната нормативна 

уредба и формирана система за планиране и управление на регионалното развитие, се явяват 

основен механизъм за изпълнението на областната стратегия за регионално развитие. 

Справка с Информационната система за управление и наблюдение че в рамките на област 

Добрич, със средства на ЕС, са контрактувани общо 57 проекта на обща стойност 47 619 374 лв. 

Бенефициенти са общо 29 организации, като общините са бенефициенти на общо 34 проекта. 

Община град Добрич е бенефициент на най-голям брой проекти - 9, община Генерал Тошево - 5, а 

останалите общини са бенефициенти на по 3-4 проекта. На водещо място в областта по общ брой на 

изпълняваните проектите е Община град Добрич с 21 проекта на стойност 17 248 862 лв, което е 

допълнителен индикатор за силно изразената доминираща роля на гр. Добрич в развитието на 

областта. По-голямата част проектите допринасят за изпълнение на Стратегическа цел 2: 

„Повишаване на потенциала на човешките ресурси, увеличаване равнището на заетостта, доходите и 

постигане на социална интеграция на групите в неравностойно положение”. Направената оценка 

обаче показва, че с оглед на тенденциите в развитието на територията на областта, наличния 

потенциал и сравнителни предимства, както и с оглед желанието на местната общност, е 

необходимо като приоритет да бъде изведено балансираното териториално развитие, чрез 

стимулиране развитието на вторичния опорен център, включващ крайморските общини на областта. 

Тяхната роля, освен като източник на растеж в областната икономика, следва да се доразвие в посока 

разширяване на влиянието им върху околните общини в непосредствения им хинтерланд. 

Възможностите за това са най-вече във формиране на клъстери от обслужващи дейности, услуги и 

производства, подпомагащи развитието на туризма в активната зона на Черноморското крайбрежие 

и стимулирани от неговото устойчиво усвояване и експлоатация. Налице са също така възможности 

за развитие на спомагателни туристически  дейности (селски туризъм например), чрез които да се 

„отклоняват” за кратко време туристически потоци от тази активна зона в посока селската периферия 

на общините Балчик, Каварна и Шабла. 

 

4. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 2007-2013 

4.1. Оценка на резултатите от изпълнението на ОПР 

Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР се основава на проследяване на 

заложените индикатори и проверка на изпълнението на заложените в плана мерки и интервенции. 

 

4.1.1. Измерване изпълнението на ОПР въз основа на заложените индикатори 

В ОПР на общината са заложени индикатори за проследяване на изпълнението към  всяка от 

специфичните цели. Индикаторите са подходящи, уместни и проследими с изключение на такива, 

които не са посочени като базови стойности и не биха могли да бъдат сравнени с настоящите данни 



или тези, които не са били проследявани периодично и за тях няма определени отговорници, които 

да набират регулярно информация. Извършената оценка е съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

Приоритет 1: Постигане на конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна икономика, 

основана на знанието, реализираща местните потенциали и предимства. 

Предварително заложените индикатори за проследяване са постигнати в различна степен като се 

забелязва високо изпълнение на заложените специфични цел. По отношение повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика чрез привличане на нови динамични и 

конкурентни производства и задържане на фирми в секторите на растеж са изпълнени 

значителни инициативи с положителни резултати в посока повишаване на бизнес информираността, 

създаване на нови модели за ПЧП, информационни центрове и стратегии за подпомагане на 

местната икономика и привличане на инвестиции. Индикаторите отчитат високи темпове на ръст в 

инвестициите, информационните услуги за бизнеса, развитите на привлекателна среда за чужди 

инвестиции. От друга страна се забелязва минимален ефект при оценката на мерки насочени към 

създаване на иновационни производства, развитите на изследователски проекти, въвличане на 

изследователски организации. Липсват измерими данни за отчитане на определени индикатори, 

свързани с икономическите структури на територията на общината.  

По отношение на създаване на условия, благоприятстващи развитието на малкия и среден 

бизнес общината е изпълнила  всички индикатори. В изпълнение на заложената цел общината е 

осигурила всички предпоставки за развитие на малкия и среден бизнес – създаване на общински 

гаранционен фонд, център ROSIO, модернизация на общинска технологична инфраструктура и 

повишаване квалификацията на администрацията с цел подобряване на цялостната бизнес среда. 

От друга страна индикаторите, свързани с оценката на изпълнението на специфична цел 

подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси не могат да бъдат отчетени 

като изпълнени. Няма реализирани мерки през периода на действие на общинския план, които са 

посочени като свързани с посочената цел. Не могат да бъдат отчетени и индикаторите. 

По отношение на заложената цел за развитие на туризма може да се отчете, че има пълно 

изпълнение на заложените индикатори, постигнати са очакваните резултати е необходимия ефект.  

При преглед на реализираните цели по приоритета може да се отчете, че изпълнението на 

приоритета е постигнато успешно, заложените цели са били адекватни и реализируеми.  

Изпълнени са успешно по-голямата част от индикаторите за въздействие, което е положителна 

оценка за реализираните от общината интервенции в общността. 

Приоритет 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за 

растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене. 

Оценката на индикаторите във връзка с реализацията на специфичната цел за постигане на 

ефективно развитие на елементите на инфраструктурата на общинско ниво показва 

положителни тенденции. Постигнати са индикаторите свързани с тази цел, въпреки че дейностите по 

постигане на целта ще продължават и през следващия период. 

Целта свързана с подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната 

настилка и благоустройство на жилищните квартали може д се отчете като изпълнена, като са 

постигнати значителни ръстове в конкретните интервенции. Продължава изпълнението на ключов за 

общината проект за изграждане на воден цикъл и ПСОВ, финансиран от ОПОС. Предприети са 

действия за постигане на индикаторите свързани с модернизация н градския транспорт.  

По отношение на осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и 

опазването на околната среда са постигнати най-важните индикатори – изграждане на регионално 



депо за ТБО и въвеждане на разделно събиране на отпадъците. Реализирани са и мерки съгласно 

програмата по чл. 27 от ЗЧАВ. В процес на реализация е изграждането на депо за утайки от ПСОВ. 

Прегледът на изпълнението по отделните цели показва, че те са заложени адекватно и са 

реализирани успешно от общината. Може да се отчете, че е постигнато много добро изпълнение на 

целите и е постигнато очакваното въздействие върху общността. 

Приоритет 3: Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината. 

При оценката на специфичната цел, свързана с постигане на висока трудова заетост и 

социална сплотеност може да се отчете, че са постигнати положителни стойности на индикаторите. 

Общината е реализирала множество мерки, свързани с подпомагането на групите в неравностойно 

положение. Отчетените индикатори за въздействие са с положителни стойност. При увеличен дял на 

заетите лица с 47 % в сравнение с 2004 година, заложена като базова, се отчита същия индекс на 

безработица, както и през 2004 г. (10 % към 9,24 % през 2013 г.). 

Оценката на изпълнението на специфичната цел, свързана с разширяване и подобряване на 

здравните услуги, чрез осигуряване на достъпни и качествени здравна помощ и здравословна 

жизнена среда за населението на Община град Добрич, е положителна, съгласно измерване с 

поставените индикатори. Реализирани са значителни по размер и важност инициативи. Въпреки 

това, трябва да се отбележи, че присъстват и индикатори, които са с отрицателно изражение 

(инвестиции в здравеопазването), които обаче не биха могли да са свързани с мерки, които се 

реализират от общината.  

Оценката на специфична цел развитие на социалната съпричастност към хората в неравностойно 

положение и интегрирането на ромите и бедните етнически малцинства в живота на града е изцяло 

положителна. Реализирани са всички мерки за постигане на заложените индикатори.  

По отношение на повишаването на ефективността на образователната система общината е 

положила необходимите усилия да реализира различни значими дейности.  Постигнати са 

индикатори с високи стойности. Не са постигнати индикатори свързани с научно-изследователски 

дейности. 

По отношение на развитие на културата, спорта и младежките индикаторите показват много 

добри постижения. Направени са значителни крачки към превръщане на град Добрич в 

привлекателен център за културни събития,фестивали,  спортни и младежки дейности.  

Оценката на индикаторите за постигане на цел та свързана с гарантиране на обществен ред и 

сигурност показват положителни резултати. Въведена и многогодишна програма за превенция на 

наркомании с адекватни и насочени към различни възрастови групи мерки, която се реализира 

ежегодно. Направени са въведения в общинските обекти за осигуряване на видеонаблюдение и 

физическа охрана. 

При прегледа на заложените индикатори с приоритет 3 се наблюдава значително изпълнение. 

Реализирани са редица инициативи от изключително важно значение за общината. Обхванати са 

големи групи в общността, отчетен е положителен ефекти и вследствие на това може да се заключи, 

че оценката на въздействие също е положителна. 

Приоритет 4: Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на управлението. 

Оценката на индикаторите свързани с увеличаване на местния капацитет за въздействие 

върху развитието на общината  положителна. Постигнат е очаквания общ ефект от дейностите, но 

част от индикаторите не са измерими и не може да бъдат отчетени стойностно. 

По отношение на усъвършенстване управлението на финансите и общинската собственост на 

територията на Община град Добрич за подготовка за финансова децентрализация оценката на 



индикаторите не могат да бъдат оценени стойностно. Не са заложени базови данни. Въпреки това е 

постигнат очаквания ефект и може да се отчете положителен резултат. 

Индикаторите измерващи постигане на по-добро и по-ефективно обслужване на гражданите и 

бизнеса с положителни. Извършени са всички планирани интервенции и са постигнати целите.  

Оценката на поставената цел, насочена към подобряване достъпа и развитието на 

информационните и комуникационни технологии в областта на публичните услуги и услугите за 

бизнеса показва относително добро изпълнение на плана. Постигнати са целите, насочени към 

модернизация на общинската инфраструктура и подобряване на услугите, но не са изпълнени 

индикаторите по осигуряване на интернет достъп, и др.свързани с него услуги.  

Оценката на изпълнението на целта, насочена към подпомагане изграждането на местни 

партньорства за развитие е много висока. Всички индикатор имат положително изражение. 

Ефектът от изпълнението на тази цел, а именно привличането и реализацията на проекти и 

установяването на партньорства е много важен за развитието на общината и общността като цяло. 

Приоритет 5: Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, 

задълбочаване на партньорството и добросъседството. 

Оценката на всички цели по този приоритет е положителна. Заложените индикатори са 

адекватни и измерими. Реализацията на интервенциите по приоритета има голямо значение за 

постигане на останалите цели, поради това, че голяма част от тях са реализирани посредством 

привлечено от общината финансиране. Осъществени са ключови за развитието на общината мрежи и 

партньорски взаимоотношения. 

 

4.1.2. Оценка на изпълнението на заложените мерки и дейности по 

приоритети 

Приоритет 1: Постигане на конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна икономика, 

основана на знанието, реализираща местните потенциали и предимства. 

СЦ 1.1. Повишаване конкурентоспособността на местната икономика чрез привличане на 

нови динамични и конкурентни производства и задържане на фирми в секторите на растеж. 

Изпълнените интервенции по тази специфична цел е много добро. Реализирани са мерки, които 

са допринесли за повишаване привлекателността на общината като бизнес локация - подобряване не 

инфраструктурата на северна бизнес зона, създаден нов модел на ПЧП – бизнес зона, обхванати 

фирми от информационни и консултантски центрове, активен маркетинг на община град Добрич, 

насочен към потенциални инвеститори, повишаване информираността относно възможностите за 

бизнес реализация в общината. Голяма част от интервенциите са реализирани по Програма ФАР. 

Реализирани са множество кампании и маркетингови инициативи за популяризиране на общината. 

Развитие са публично-частните партньорства и механизмите за координиране на инициативите за 

икономическо развитие. Не са изпълнени интервенции насочени към развитие на научно-

изследователската дейност, изграждане на технологичен парк и бизнес инкубатор. 

СЦ 1.2. Създаване на условия, благоприятстващи развитието на малкия и среден бизнес. 

Изпълнението на мерките по тази специфична цел е много добро. Реализирани са инициативи, 

насочени към цялостно подобряване на услугите на общината за гражданите и бизнеса, използване 

на възможностите  за подпомагане на малкия и среден бизнес, предоставяне на актуална 

информация за възможностите за финансиране по европейски и национални програми, изграждане 

на административен капацитет на общината за активно участие при възможности за външно 

финансиране. 



СЦ 1.3. Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси. 

Заложените интервенции във връзка с тази цел на са изпълнени, съгласно подадената 

информация. Заложените интервенции в голяма степен са извън възможностите на общината за 

реализация.  

СЦ 1.4. Развитие на туризма. 

Изпълнението на интервенциите може да бъде оценено като много добро. Изпълнени са всички 

интервенции, както следва: инвестиции в културно – историческото наследство на Добрич, 

провеждане на регулярна рекламна кампания, прояждане на регионални форуми, изготвяне на 

туристически продукти и туристически пакети. 

Приоритет 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за 

растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене. 

СЦ 2.1. Постигане на ефективно развитие на елементите на инфраструктурата на 

общинско ниво. 

Повечето интервенции от заложените за постигане на целите имат множество дейности  проекти. 

Голяма част от тях са успешно изпълнени, според заложените в плана. Основните интервенции, 

изпълнени за периода са обобщени както следва: изработени ПУП на ключови обекти, въведен ГИС, 

изработен и приет ИПГВР, разработени политики за координация в областта на регионалното 

развитие (Проект NODUS – URBACT), реализиран Проект „Социално включване“ – изграден 

общностен център, въведена система за автоматизирано управление на уличното осветление, 

изграждане на търговски и логистичен център в партньорство с Констанца. В процес на изпълнение и 

проект за изграждане на ПСОВ по ОПОС и модернизация на градския транспорт. 

Извършено е саниране на обществени и общински сгради, въвеждане на енергийноефективни 

системи. Не се реализирани интервенции в интернет мрежи и широколентов достъп. 

СЦ 2.2. Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка 

и благоустройство на жилищните квартали. 

Изпълнението на интервенциите и проектите може да бъде оценено като много добро. 

Общината показва сериозни успехи в при подобряване на инфраструктурата и реализацията на 

проекти от ОПРР. С висок приоритет са реализираните интервенции за рехабилитация на общинска 

пътна мрежа, благоустрояване на ЦГЧ, изграждане на велоалеи, изграждане на зелени площи, 

укрепителни работи, мерки за подобряване на градския транспорт, рехабилитация на водопровод и 

канализация. 

СЦ 2.3. Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазването на 

околната среда. 

Изпълнението на интервенциите може да се оцени като много добро, въпреки че част от 

приоритетните проекти не са финализирани (ОПОС). Реализирани са регионално депо за ТБО, 

регионално депо – с. Стожер, въведена система за разделно събиране на отпадъците – 80 площадки, 

извършени мероприятия по регулярно почистване на речни корита, премахване на 

нерегламентирани сметища. 

Приоритет 3: Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината. 

СЦ 3.1. Постигане на висока трудова заетост и социална сплотеност. 

Голяма част от заложените в плана интервенции за постигане на трудова заетост и повишаване на 

икономическата активност  са реализирани. Общината е участвала активно във всички мерки на 

пазара на труда и тези насочени към изпълнение на социалната политика.  



СЦ 3.2. Разширяване и подобряване на здравните услуги - осигуряване на достъпни и 

качествени здравна помощ и здравословна жизнена среда за населението на Община град Добрич. 

Подобряване на здравните услуги като цяло не зависи пряко от работата на общината. В резултат 

изпълнението на ОПР не са реализирани набелязаните интервенции в плана. Изпълнени са други 

дейности, които също са в помощ на поставената цел и са значими за подобряване здравеопазването 

- Общинска програма СИНДИ, национална информационна система за здравно осигуряване (НАП), 

обучение на мед.специалисти в образованието, реализация на общинска стратегия по проблемите на 

наркомании – ежегодно. 

СЦ 3.3. Развитие на социалната съпричастност към хората в неравностойно положение и 

интегрирането на ромите и бедните етнически малцинства в живота на града. 

Социалната политика на общината е стабилна. Изпълнението на интервенциите се оценява като 

много добро. Изпълнени са всички интервенции, които са заложени в ОПР, както следва: защитено 

жилище, преходно жилище, 5 бр. ЦНСТ, приемна грижа – обучение на приемни родители и 

извеждане на деца от институциите, обучение на 30 д. по НП „Ограмотяване и квалификация на 

роми“, иновативни кампании за справяне с изолацията на ромите, проект „Родители и деца заедно в 

училище“, дневен център за лица с психични увреждания, ЦОП. 

СЦ 3.4. Повишаване ефективността на образователната система. 

Изпълнението на повечето интервенции в рамките на приоритета е много добро. Прави 

впечатление изключително добрата работа на общината в областта на образованието. Изпълнени са 

интервенции с голямо значение за учениците и младежите: предоставян на стипендии за талантливи 

деца, провеждане на инициативи – извънкласни дейности (спортни прояви, музикални и културни 

кръжоци и занимания, инициативи в помощ на деца със СОП – консултации, помощ за родители, 

занимания, осигурени извънкласни занимания за всички ученици, осигурени квалификационни 

курсове за учители по ОПРЧР и общински бюджет, осигурени ИТ кабинети в 16 училища в общината. 

СЦ 3.5. Развитие на културата, спорта и младежките дейности. 

Изпълнението може да бъде оценено като много добро. Реализирани са интервенции за 

развитието на културата и спорта и подобряване възможностите за младежки дейности: Реализиран 

проект за създаване и промотиране на иновативни културни събития – 3 културни фестивала (ОПРР), 

изградени 2 лапидариума в РИМ и проект по Красива България за Худ.галерия, обновени са 

културните и исторически паметници на Добрич - Къща-музей „Йордан Йовков“, ДП „Йордан 

Йовков“, Музей по нова и най-нова история, Етнографска къща, РИМ, Ремонт и реконструкция на СК 

„Добротица“, изграждане на спортен комплекс в Градски парк. Използване на фондовете на ЕС. 

СЦ 3.6. Гарантиране на обществен ред и сигурност. 

Изпълнението на интервенциите по приоритета е много добро и със значителен социален ефект. 

Реализирани са изключително важни за обществеността мерки: поставен видеонаблюдение в 12 

училища, инициативи предназначени за деца и младежи – образователни материали, филми, лагер-

семинари, пленери, конкурси и изложби, изпълнение на общинска програма за превенция на 

наркомании – обхванати 6229 уч., общински превантивен сайт, членство в Международна 

организация „Европейски градове срещу наркотиците“, превантивно – информационен център по 

наркотични вещества. 

Приоритет 4: Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на управлението. 

СЦ 4.1. Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху развитието на общината. 

Изпълнението на интервенциите може да се оцени като много добро. Общината показва 

сериозни успехи в укрепване на институционални капацитет и ефективността при управлението. 



Реализирани са множество проекти за подобряване на институционалния капацитет. В резултат на 

това са привлечени финансови средства по проекти на стойност над 191 млн. лв. извършено е 

проучване на  качеството на административното обслужване като са получени предимно 

положителни оценки. 

СЦ 4.2. Усъвършенстване управлението на финансите и общинската собственост на 

територията на Община град Добрич – подготовка за финансова децентрализация /Финансово 

управление на общината/. 

Изпълнените интервенции са пряко свързани с управлението и ефикасното използване на 

финансовите ресурси на общината. Оценката на изпълнението на мерките и интервенциите е много 

добра. Изпълнени са всички заложени в плана мерки и дейности както следва: реализация на проект 

„По-добро обслужване чрез електронно управление в СЗ, СЦ и СИ райони за планиране“ за 

предоставяне на 18 електронни услуги съгласно ЗЕУ, регулярно обновление на регистъра на 

длъжниците, периодичен анализ на просрочените задължения, повишена събираемост на данъчните 

задължения, внедрени електронни услуги за граждани – МДТ. 

СЦ 4.3. Постигане на по-добро и по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса. 

Много високи показатели при изпълнение на мерките, заложени по тази цел в приоритета. В 

рамките на тази цел са реализирани внедряване на система ИСУ 9001:2000, 14001:2004, 27001:2005, 

внедряване на електронни услуги за граждани – МДТ, реализиран проект за повишаване 

квалификацията на служителите по ОПАК, реализирана иформационна кампания за популяризиране 

на социални услуги. 

СЦ 4.4. Подобряване достъпа и развитието на информационните и комуникационни 

технологии в областта на публичните услуги и услугите за бизнеса. 

Изпълнението на повечето мерки може да бъде оценено като добро.  Реализирани са мерки, 

насочени към подобряване на информационните и комуникационни технологии в общината - 

създаден електронен регистър на „Семейни регистри“, внедрен софтуер сървъри, внедрен модул 

„Жилищна политика“, създаден регистър „Етажна собственост“, създадена БД за дейности по МДТ, 

реализация на проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в СЗ, СЦ и СИ райони за 

планиране“ за предоставяне на 18 електронни услуги съгласно ЗЕУ. Предстоят въвеждане на 

интегрирани услуги с други администрации, въвеждане на цялостно административно обслужване по 

електронен път  и внедряване на онлайн модул справки за неданъчни задължения. Не са 

реализирани мерките във връзка с подобряване на интернет свързаността в общината. 

СЦ 4.5. Подпомагане изграждането на местни партньорства за развитие. 

Оценката на изпълнението на мерките и интервенциите по тази цел е много добра. Извършени са 

всички заложени интервенции по плана. Основен акцент пада върху следните интервенции - 

Разработени и финансиране проекти в партньорство: Реализиран проект „Пъстрото лице на Добрич“, 

реализиран проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Добрич“, създадени работни групи за отчитане и оценка напредъка на изпълнението на ОПР – 

ежегодно, извършена актуализация на ОПР – ежегодно. 

Приоритет 5: Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, 

задълбочаване на партньорството и добросъседството. 

СЦ 5.1. Развитие на трансграничното сътрудничество. 

Община град Добрич се е възползвала в максимална степен от възможностите за финансиране на 

инициативи и проекти по програмите за установяване на трансгранично сътрудничество. Оценката на 

изпълнение на тази цел е много добра. Изпълнение са редица проекти с особена важност за 



трансграничното сътрудничество - „Имаджин – ниско енергийни градове“, „Устойчивост, мобилност, 

достъпност в трансграничния регион Констанца-Добрич“, POFTIC – Повишаване потенциала за 

развитие чрез организиране на възможности и подобряване на туристическата инфраструктура в 

трансграничния регион“, „Подобряване на трансграничното сътрудничество в регион Добрич - 

Констанца чрез подкрепа за развитието на бизнес инфраструктурата и услугите“, „SIGRIT – ГИС за 

намаляване риска от наводнения чрез развиване на ИКТ в пограничния регион“, “RITI – 

Международна мрежа на информационни терминали Румъния – България“, „Устойчив туризъм и 

управление на природните ресурси“, Добрич-Констанца. Обхванати бенефициенти: жители на град 

Добрич и Констанца. 

СЦ 5.2. Разширяване на международно сътрудничество и ефективността на връзките с 

обществеността. 

Община град Добрич се е възползвала от възможностите за финансиране на инициативи и 

проекти по програмите за установяване на международно сътрудничество. Оценката на изпълнение 

на тази цел е много добра. Изпълнение са редица проекти с особена важност за международното 

сътрудничество. Реализирани са Комуникационна стратегия – електронна визитка на общината, 

рекламно представяне, печатни материали, рекламен каталог, промоционални продукти, 

художествено-документален албум, фолклорен диск, пъзели за деца, проведена е международна 

конференция „Трансграничен екотуризъм“. 

СЦ 5.3. Работа в мрежа и обмен на опит с европейските градове. 

Оценката на изпълнение на тази цел е много добра. Реализирани са устойчиви проекти за 

създаване на мрежи и обмен както следва: Реализирани проекти за работа в мрежа: ACTIVE A.G.E., 

„Заедно за безопасността на регионите“, NODUS, Българо-норвежко партньорство в областта на 

енергийната ефективност и ВЕИ за намаляване на вредните газове във публичния сектор“, 

„Разширяване и задълбочаване на връзките с общини от държави в ЕС“, MUSEC – 

Мултидисциплиниране на устойчиви енергийни общности – план за дейности“, „Шарена дъга над 

равнината“. Общината участва в Мрежа за добри практики на европейски местни и регионални 

власти с цел осигуряване на платформа за обмен на успешен опит и реализиране на проекти за 

междурегионалното сътрудничество. 

СЦ 5.4. Културният потенциал – градивна форма на международно сътрудничество и 

промоция на Общината /култура/. 

Оценката на изпълнените интервенции е много добра. Общината е реализирала над 70 

инициативи за промотиране на културния туризъм. Основни акценти са: провеждане на младежки 

музикален фестивал „Надежди, таланти, майстори“, провеждане на младежки фестивал „Фолклор 

без граници“, провеждане на Международен фестивал на мажоретния танц „Златен помпон“, ММФ 

„Фолклор без граници“, Седмица на камерната музика, МФ на поезията „Славянска прегръдка“, 

Международен хоров фестивал. 

Извършената оценка е съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

 

4.2. Оценка на степента на постигане на заложените цели в ОПР 

4.2.1. Оценка на постигане на специфичните цели 

СЦ 1.1. Повишаване конкурентоспособността на местната икономика чрез привличане на 

нови динамични и конкурентни производства и задържане на фирми в секторите на растеж. 

Отчита се висока степен на постигане на целта. 



СЦ 1.2. Създаване на условия, благоприятстващи развитието на малкия и среден бизнес. 

Изпълнението на мерките по тази специфична цел е много добро. Реализирани са инициативи, 

насочени към цялостно подобряване на услугите на общината за гражданите и бизнеса, използване 

на възможностите  за подпомагане на малкия и среден бизнес, предоставяне на актуална 

информация за възможностите за финансиране по европейски и национални програми, изграждане 

на административен капацитет на общината за активно участие при възможности за външно 

финансиране. 

СЦ 1.3. Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси. 

Отчита се много ниска степен на постигане на целта. Част от нея може да се отчете като 

изпълнена, поради това че се припокрива с други специфични цели в плана. 

СЦ 1.4. Развитие на туризма. 

Изключително висока степен на постигане на целта. 

СЦ 2.1. Постигане на ефективно развитие на елементите на инфраструктурата на 

общинско ниво. 

Висока степен на постигане на целта. Много добри постижения по отношение на 

инфраструктурните проекти, реализирани в периода. 

СЦ 2.2. Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка 

и благоустройство на жилищните квартали. 

Висока степен на постигане на целта. 

СЦ 2.3. Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазването на 

околната среда. 

Висока степен на постигане на целта, особено в сферата на управление на отпадъците. Предстои 

последваща оценка на ефекта. 

СЦ 3.1. Постигане на висока трудова заетост и социална сплотеност. 

Умерено висока степен на постигане на целта. Реализираните мерки с обхвата на общинските 

дейности. Постигната е устойчивост. 

СЦ 3.2. Разширяване и подобряване на здравните услуги - осигуряване на достъпни и 

качествени здравна помощ и здравословна жизнена среда за населението на Община град Добрич. 

Ниска степен на постигане на целта. Реализираните мерки с в обхвата на дейностите на 

общината. Задържащ ефект, причинен от ниските инвестиции в здравеопазване. 

СЦ 3.3. Развитие на социалната съпричастност към хората в неравностойно положение и 

интегрирането на ромите и бедните етнически малцинства в живота на града. 

Изключително висока степен на постигане на целта. 

СЦ 3.4. Повишаване ефективността на образователната система. 

Висока степен на постигане на целта. Необходимо е полагане на по-конкретни мерки. 

СЦ 3.5. Развитие на културата, спорта и младежките дейности. 

Много висока степен на постигане на целта.  

СЦ 3.6. Гарантиране на обществен ред и сигурност. 

Много висока степен на постигане на целта, особено в сферата на превенцията. 



СЦ 4.1. Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху развитието на общината. 

Много висока степен на постигане на целта. Обхванати са всички аспекти. 

СЦ 4.2. Усъвършенстване управлението на финансите и общинската собственост на 

територията на Община град Добрич – подготовка за финансова децентрализация /Финансово 

управление на общината/. 

Умерено висока степен на постигане на целта. Има възможност за полагане на по-конкретни 

мерки. 

СЦ 4.3. Постигане на по-добро и по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса. 

Изключително висока степен на постигане на целта. 

СЦ 4.4. Подобряване достъпа и развитието на информационните и комуникационни 

технологии в областта на публичните услуги и услугите за бизнеса. 

Умерено висока степен на постигане на целта. Предстоят мерки за постигане. 

СЦ 4.5. Подпомагане изграждането на местни партньорства за развитие. 

Много висока степен на постигане на целта. Създадени са устойчиви партньорства. 

СЦ 5.1. Развитие на трансграничното сътрудничество. 

Изключително висока степен на постигане на целта. Използвани са всички възможности за 

реализиране на мерките. 

СЦ 5.2. Разширяване на международно сътрудничество и ефективността на връзките с 

обществеността. 

Висока степен на постигане на целта. 

СЦ 5.3. Работа в мрежа и обмен на опит с европейските градове. 

Висока степен на постигане на целта. 

СЦ 5.4. Културният потенциал – градивна форма на международно сътрудничество и 

промоция на Общината /култура/. 

Изключително висока степен на постигане на целта. 

 

4.2.2. Оценка на постигане на стратегическите цели 

Стратегическа цел 1: Икономически растеж. 
Степента на постигане на стратегическата цел е сравнително висока. Направени са значителни 

подобрения по отношение на инфраструктурата. Административните услуги за бизнеса бележат 
значително развитие. Отчитат се умерени темпове на икономически растеж, въпреки 
икономическата криза в страната. Направени инвестиции в туризъм се явяват безспорен фактор за 
устойчивото икономическо развитите в сектора. 

Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот. 
Степента на постигане на стратегическата цел е умерено висока. За разглеждания период се 

наблюдава известно повишаване в стандарта на живот на населението на общината, но той е далеч 
от поставените цели и от средните показатели за ЕС. Съхраняването на околната среда е сфера, в 
която са насочени сериозни инвестиции за подобряване на инфраструктурата. Въпреки увеличените 
показатели на БВП за общината, безработицата са запазва с устойчиви показатели. 

 

4.2.3. Оценка на постигане на главната стратегическа цел на ОПР 

В общинския план е посочена главна стратегическа цел „Постигане на стабилни темпове на 
икономически растеж, подобряване качеството на живот на хората, запазване и валоризиране на 



природното и културно наследство и достигане на европейските параметри на жизнена среда". Тя е 
добре фокусирана и изчерпателна. Всички приоритети и специфични цели са пряко обвързани с 
нейното постигане. От извършената оценка на стратегическите и специфични цели, положени за 
нейното постигане може да се определи, че тя е постигната във висока степен, по отношение на 
икономически растеж, подобряване качеството на живот и ефективно оползотворяване на 
изключителното историческо и културно наследство на град Добрич. 

 

5. ОЦЕНКА НА КООРДИНАЦИЯТА НА ОПР 

5.1. Координация на системата за изпълнение, наблюдение и актуализация 

на ОПР. 

В ОПР е разписана система за изпълнение, наблюдение и актуализация на общинския план. Като 
орган за управление на общинския план за развитие е определен кметът на общината. От 
формулираните цели произлиза сложен комплекс от интервенции, надхвърлящи досегашните 
задължения и капацитет на общинската администрация. При изпълнение на тези отговорности 
кметът е отговорен за: 

 организацията и координацията на системата за събиране на статистическа и финансова 

информация за изпълнението на плана; 

 организацията и контролната дейност по изпълнението на Програмата за реализация на 

Общинския план за развитие; 

 изготвянето и представянето на годишни доклади и заключителен доклад за изпълнението на 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие за одобряване от Общински съвет; 

 организирането на междинна и заключителна оценка на постигнатия напредък при 

изпълнението на целите и приоритетите; 

 ефективното финансово управление и контрол; 

 координацията и съответствието със секторни политики на местно, областно/регионално и 

национално ниво; 

 спазването на съответното законодателство, нормативната уредба и методическите указания 

на компетентните органи; 

 осигуряването на публичност и прозрачност на Общинския план за развитие както и на 

действията по реализацията му. 

При изпълнението на тези функции кметът определя работни групи, които да извършат 
определени действия.  

През периода на действие на ОПР са извършване ежегодни актуализации на плана и неговите 
приложения. 

През периода на действие на плана не са извършване междинни оценка за измерване 
напредъка и въздействието. 

 

5.2. Координация на системата за планиране, координиране и подготовка на 

проекти 

Ежегодно в общината се изготвя план за проектно планиране. В него участват всички отдели от 
администрацията. Всяка от дирекциите планира своите проекти и необходими ресурси за 
изпълнението им. При подготовката на всеки проект се прави анализ на ползите и съответствието му 
с целите и приоритетите на общинския план. Общинският съвет участва в процеса, като одобрява 
кандидатстването по дадена бюджетна линия и съфинансирането по конкретните проекти.  

По отношение на планирането общинската администрация се прави анализ необходимите 
ресурси, необходимостта от бюджетни алокации и трансфери, както и съответствие с 
инвестиционната програма на общината. Ежегодно се попълва индикативна финансова таблица, в 
която се обобщават необходимите финансови ресурси за реализация на мерките и проектите в ОПР, 
като се определят и различните финансови източници – Национален бюджет, ОП, местен бюджет, 



други. Съгласно тази таблица се прави и оценката на изпълнението на заложените/планирани 
средства. Таблицата е публична и може да бъде намерена на информационния сайт на общината. 

 

5.3. Съществуващи механизми за оценка на ОПР - заложени индикатори за 

оценка на изпълнението. 

Към момента на изготвяне на ОПР е определена система от количествени и качествени 
индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана отговаря на следните 
изисквания за стремеж към количествено представени индикатори, т.е. измерими, 
систематизирани, стандартизирани с изискванията на Евростат, съпоставими, както и да се 
допълват от система от данни, която да осигурява периодичното им набиране на информацията, 
достъп до тях. Актуализация в положените индикатори не е правена. Оценка през периода на 
база на поставените индикатори не е извършвана.  

Настоящата оценка е извършана на база на съществуващата система от индикатори, като 
преобладаващата част от тях са измерими и адекватни. 

 

5.4. Оценка на механизмите за осъществяване на партньорство, информация 

и публичност на действията по изпълнение. 

Съпоставката спрямо законовите изисквания показва, че в ОПР на общината се съдържа описание 
на мерки за изпълнение, има конкретни правила и отговорности за включване на представители на 
заинтересованите страни като е конкретизирана степента на участие на партньорите в различните 
функции. 

 Процесът на консултации включва участие на партньорите при разработването на Общинския 
план за развитие, неговото управление, наблюдението и оценката на постигнатите резултати. 

Консултациите имат за цел координация и мобилизация на всички ресурси на общината за 
изпълнение на плана, както и разширен обмен на мнения и идеи за успешно прилагане на 
политиката за местно интегрирано развитие между всички основни участници – местни власти, 
социални партньори, неправителствен организации, частен бизнес, областен управител и областна 
администрация. Обобщените резултати от процеса на консултации водят до последваща 
актуализация на плана съобразно настъпилите промени, тенденциите и перспективите за развитието 
на общината. 

Формите на консултиране и взаимодействие включват създаването на специализирани работни 
групи, експертни консултации по ключови проблеми, съвместни комисии за мониторинг по 
отделните мерки, обществени форуми и дискусии, гарантиращи прилагането на принципа на 
партньорството. 

 

6. ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО  НА ФИНАНСОВИТЕ 

РЕСУРСИ 

6.1. Използване на възможностите за финансиране от националния бюджет, 

оперативни програми  и механизми за финансиране от ЕС 

Използването на възможностите за финансиране на проекти в рамките на общината от различни 
външни за общинския бюджет източници, като ОП и финансиране от държавния бюджет, са основно 
перо при изпълняването на програмата на ОПР. Поради ограничените възможности за собствено 
финансиране по линия на общинския бюджет и наличните възможности, които ОП на ЕС предлагат, 
сериозен акцент е поставен върху успешното представяне чрез подходящо подготвени проекти. В 
Приложение № 3 подробно са описани и подредени по приоритети и източници на финансиране, 
реализираните и одобрени проекти в община град Добрич за периода 2007-2013 г. 

 
Финансирани проекти, според програмата източник на финансовия ресурс, според програмата, източник на 

финансовия ресурс проектите на общината са както следва:  

Финансираща програма Финансирани проекти  



 ОП „Регионално развитие“ 
29 561 хил. лв. 

 ОП „Административен капацитет“ 
89 хил. лв. 

 ФАР 
1 940 хил.лв. 

 Министерство на науката и образованието 
501 хил. лв. 

 Министерство на културата 
153 хил. лв. 

 Техническа помощ 
475 хил. лв. 

 Трансгранично сътрудничество 
2 806 хил. лв. 

 ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
784 хил. лв. 

 Европейско икономическо пространство 
671 хил. лв. 

 ОП Околна среда“ 
154 877 хил. лв. 

 ИНТЕРРЕГ 
94 хил. лв. 

 Фонд „Красива България“ 
415 хил. лв. 

 ПУДООС 
30 хил. лв. 

 URBACT 
122 хил. лв. 

 Фондове на Европейската комисия 
60 хил. лв. 

 
Впечатление прави изключително големият ресурс по линия на ОПОС, фокусиран върху 

територията на общината. Значителни средства са получени в общината и по отношение на 
инфраструктурни проекти по ОПРР и ТГС (съответно 29 561 хил. лв. и 2 806 хил. лв.). финансирани са и 
други инфраструктурни проекти на общината по линия на ФАР, Красива България, ПУДО, ЕИП и др. 
същевременно,инвестициите по линия на подкрепящи т.нар. „меки мерки“ са значителни като 
ресурс, като с най-голяма тежест е финансирането по ОПРЧР. Впечатление прави, че въпреки 
развитието на капацитета на администрацията и повишаване качеството на административните 
услуги не са използвани активно възможностите на ОПАК. 

 
Финансиране, според програмата източник на финансовия ресурс (хил.лв.) 
 

 

ОПРР (29 561) 

ОПАК (89) 

ФАР (1 940) 

МОН (501) 

МК (153) 

Техническа помощ (475) 

ТГС (2 806) 

ОПРЧР (784) 

ЕИП (671) 

ОПОС (154 877) 

ИНТЕРРЕГ (94) 

Красива българия (415) 

ПУДООС (30) 

URBACT (122)

EU (60)



 
 

6.2. Изпълнение на планираните финансови ресурси за периода на действие 

на плана 

 
През 2007 година е постигнато изключително високо изпълнение на планираните ресурси – 93 %.  
 

Приоритети  
Планирани ресурси 

2007 

Отчетени ресурси 

2007 

Степен на 

изпълнение 2007 (%) 

Приоритет 1 1 160 298 1 016 133 88% 

Приоритет 2 8 671 743 8 349 906 92% 

Приоритет 3 1 855 261 1 476 463 80% 

Приоритет 4 196 700 129 353 66% 

Приоритет 5 97 000 104 797 108% 

Общо за 2007 год. 11 981 002 11 076 652 93% 

 
 
През 2008 година изпълнението на ОПР е сравнително ниско – 34 %.  Прекалено високи цели са 

поставени по отношение на Приоритет 2, а именно благоустрояване, ремонт на елементи на 
градската среда, реализация на проект по „Красива България“. 

 
 
 
 
 

Приоритети  
Планирани ресурси 

2008 

Отчетени ресурси 

2008 

Степен на 

изпълнение 2008 (%) 

Приоритет 1 106 897 50 919 48% 

Приоритет 2 11 404 681 2 904 741 25% 

Приоритет 3 2 734 973 1 757 345 64% 

Приоритет 4 94 600 81 285 86% 

Приоритет 5 165 000 123 894 75% 

Общо за 2008 год. 14 506 151 4 918 184 34% 

 
През 2009 година изпълнението на ОПР е изключително ниско – едва 16 %. Причините за това са 

заложените средства по проект „Диверсификация и нов облик на туристическия продукт в Община 
град Добрич” по ОПРР, който не е депозиран, защото общината не е била избираема. По Приоритет 
2 са заложени за изпълнение средствата по целия проект Проект „План Бъдеще – повишаване 
капацитета на човешкия ресурс в Община град Добрич за по – добро градско управление, 
планиране“, което води до ниска отчетност на разходите по приоритета. По същия приоритет са 
заложени и целите размери на бюджетите по проекти към ОПРР - “Рехабилитация и реконструкция 
на пътища на територията на Община град Добрич” и „Благоустрояване на пешеходна зона и 
междублокови пространства в централна градска част”, които не са реализирани. Приоритет 3 също 
отчита много ниско изпълнение. Не е изразходван бюджета по проект „Към по – качествено 
образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура” по ОПРР, въпреки, 



че е заложен в целия си размер. Не е финансиран и проект по ОПАК“Заедно за модерна и открита 
администрация”. 

 
 

Приоритети  
Планирани ресурси 

2009 

Отчетени ресурси 

2009 

Степен на 

изпълнение 2009 (%) 

Приоритет 1 7 030 000 19 979 0,30% 

Приоритет 2 20 478 010 3 804 176 19% 

Приоритет 3 9 901 392 2 119 831 21% 

Приоритет 4 683 637 55 011 8% 

Приоритет 5 624 938 81 373 13% 

Общо за 2009 год. 38 717 977 6 080 370 16% 

 
През 2010 година е постигната по-висока стойност на изпълнението на ОПР – 39 %. Отново са 

отчетени минимални стойности по Приоритет 1 във връзка с проект POFTIC „Повишаване потенциала 
за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в 
трансграничния регион”, като е заложен целия бюджет за изпълнение в плана, а договорът е в 
процес на подписване. Това е довело до съществено изкривяване на отчетните стойности по 
приоритета. По отношение на Приоритет 4 и във връзка с проект „Оптимизиране на 
административния процес за осигуряване по-висока отчетност, надеждност и качество на 
обслужването» е допусната същата грешка при планирането на средствата, което е довело до ниска 
отчетна стойност. 

 
 

Приоритети  
Планирани ресурси 

2010 

Отчетени ресурси 

2010 

Степен на 

изпълнение 2010 (%) 

Приоритет 1 2 901 214 34 980 1% 

Приоритет 2 34 764 082 11 997 918 34% 

Приоритет 3 9 541 200 6 576 922 69% 

Приоритет 4 466 000 271 954 58% 

Приоритет 5 356 677 75 085 21% 

Общо за 2010 год. 48 029 173 18 956 859 39% 

 
През 2011 година е постигнато високо изпълнение на ОПР – 40 %. Стойността на изпълнение на 

Приоритет 1 отново е много нисък, което е вследствие на планиране на необходими ресурси за 
изпълнение на проекти “Изграждане и функциониране на областни информационни центрове“, 
„Йовковия Добрич – съвременна туристическа дестинация“, „Повишаване потенциала за развитие 
чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в 
трансграничния регион“, които не са били необходими за отчетния период в пълния си размер. 

 

Приоритети  
Планирани ресурси 

2011 

Отчетени ресурси 

2011 

Степен на 

изпълнение 2011 (%) 

Приоритет 1 5 838 854 181 704 3% 

Приоритет 2 26 405 128 13 049 403 49% 



Приоритет 3 5 516 449 1 926 889 35% 

Приоритет 4 107 100 40 883 38% 

Приоритет 5 95 000 112 117 118% 

Общо за 2011 год. 37 962 531 15 310 996 40% 

 
Стойността на показателя за 2012 година е ниска – 23 %. Ниската стойност е в резултат на 

недобро планиране на средствата по Приоритет 2 – СМР и други, както и с основна тежест на проект 
по ОПРР „Реконструкция на бул. 25 – ти Септември“, планиран за изпълнение 24 месеца, но с 
посочени индикативни средство в пълен размер на бюджета. 

 

Приоритети  
Планирани ресурси 

2012 

Отчетени ресурси 

2012 

Степен на 

изпълнение 2012 (%) 

Приоритет 1 5 828 977 2 571 500 44% 

Приоритет 2 27 359 071 3 625 883 13% 

Приоритет 3 2 722 955 1 985 628 73% 

Приоритет 4 88 200 33 422 38% 

Приоритет 5 99 000 73 576 74% 

Общо за 2012 год. 36 098 203 8 290 009 23% 

 
 
 

Изпълнението на заложените финансови ресурси за 2013 година е едва 12 %. Изпълнението по 
всички приоритети за периода е високо, въпреки това резултатът е нисък поради неправилно 
планираните средства за изпълнението на проекти по приоритет 2, а именно – Проект «Обновена и 
модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк «Св. Георги», „Интегриран проект 
за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1“, „Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Добрич“. 

 

Приоритети  
Планирани ресурси 

2013 

Отчетени ресурси 

2013 

Степен на 

изпълнение 2013 (%) 

Приоритет 1 3 308 408 2 673 557 90% 

Приоритет 2 177 968 008 16 737 696 9% 

Приоритет 3 4 781 911 2 619 216 55% 

Приоритет 4 157 395 92 106 59% 

Приоритет 5 77 000 39 566 51% 

Общо за 2013 год. 186 292 722  22 162 141 12% 

 
 
Така отчетени ресурсите в ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 дават представа, че изпълнението на ОПР за 

периода 2007-2013 е в рамките на 23,2 % на планираните ресурси. Значителна деформация в отчета 
дават планираните ресурси за 2013 г. в рамките на договорите по ОПОС, чието изпълнение не е 
стартирало реално усвояване на средства (125 млн.лв.), без които изпълнението на ОПР би 
представлявало 60 %. 



 

Приоритети  

Планирани ресурси 

2007-2013 

(хил. лв.) 

Отчетени ресурси 

2007-2013 

(хил. лв.) 

Степен на 

изпълнение  

2007-2013 (%) 

Приоритет 1 26 175 6 548 24,5 

Приоритет 2 306 440 60 469 19,7 

Приоритет 3 37 054 18 462 49,8 

Приоритет 4 1 794 704 39,2 

Приоритет 5 1 515 610 40,3 

Общо за ОПР 373 588 86 795 23,2 

 
 

7. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

7.1. Изводи 

По отношение на изпълнението на ОПР 

 Цялостните резултати от изпълнението на ОПР показват съществен напредък на община 

град Добрич в реализиране всичките поставени приоритети в ОПР. 

 Постигнати са високи резултати  на положените стратегически цели. 

 Най-големите интервенции, които са извършени за периода във връзка с постигането на 

целите са финансирани със средства от безвъзмездна помощ, което 

показва умело използване на възможностите, предоставяни от оперативните програми, 

както и за висока ефективност и ефикасност. От друга страна общината е изпълнила и 

значителна част от ключовите интервенции със собствени средства, което свидетелства за 

финансова независимост и добро управление на собствените ресурси. 

 Налице и много добро е сътрудничеството на общината с други общини от региона и областта 

и с партньори от Румъния. 

 Не е изградена надеждна система за отчитане на напредъка по изпълнение на ОПР, съгласно 

заложените в ОПР индикатори. Не са посочени в отчетите на общината постигнатите 

индикатори. Не е извършвана междинна оценка на ОПР, съгласно Закона за регионалното 

развитие. 

 

По отношение на стратегическата част на ОПР 

 Идентифицираните в социално-икономическия анализ към ОПР 2007-2013 проблеми на 

населението и икономиката в град Добрич са се запазили. 

 Съществува необходимост от актуализиране на SWOT – анализа, поради постигане на част от 

предизвикателствата и изпълнение на основни цели в ОПР; 

 Приоритетите на ОПР са актуални към днешна дата и не са загубили своята значимост. 

Въпреки това тяхната актуализация и предефиниране биха могли да спомогнат за 

подобряване 

функционалността на ОПР. 

 Налице е обвързаност на визията, целите и приоритетите на ОПР с тези на ОСР на област 

Добрич и на СИР. 

 



По отношение на координацията на ОПР 

 Целите и приоритетите на ОПР са отразени в мандатната програма на кмета на Община град 

Добрич. Налице е ангажимент на органите на местно самоуправление в общината да 

реализират в мандата политиката на регионално развитие, определена в ОПР. 

 Системата за наблюдение и контрол не функционира съгласно разпоредбите на ЗРР и не 

позволява количественото и качествено измерване на резултатите за целите на мониторинга 

и оценката. 

 Публичността и партньорската работа с обществеността и бизнеса също са реализирани, 

съгласно описаната методология в ОПР. Налице е публичност на стратегическия документ, 

актуализациите и публичен отчет на изпълнението и изразходваните средства за него на 

информационния сайт на общината. 

По отношение на използването на финансовите средства за реализация 

на ОПР 

 Значителен напредък във финансовата самостоятелност на общинския бюджет. Напреднал 

процес на финансова децентрализация. 

 Недобро планиране на планираните средства за изпълнение на годишните планове за 

изпълнение на ОПР – планирани са средствата в пълните размери на бюджетите, което не е 

реалистично при изпълнение на големи инфраструктурни проекти, както и при проекти със 

срок над 12 месеца. 

 Ежегодни актуализации на финансовите средства, планирани за изпълнение на ОПР, съгласно 

изготвена програма за капиталови разходи. 

 Много висок дял договорирани средства по някои от оперативни програми, програми за 

трансгранично сътрудничество, изграждане на мрежи и други международни инициативи. 

 Отсъствие на активност на икономическите субекти от общината за реализация на проекти в 

публично-частно партньорство; 

 Забавено финансиране на част от най-значимите инфраструктурни обекти, сред които обекти 

по ОП „Околна среда“. 

 

7.2. Препоръки 

По отношение на изпълнението на ОПР 

 Продължаване на усилията на общината, насочени към подобряване благосъстоянието на 

населението. 

 Продължаване политиката на общината към превръщане на град Добрич в значим 

фестивален и културен център. 

 Продължаване политиката на подпомагане на бизнеса, посредством създаване на 

предпоставки – информиране за възможности, осигуряване на помощ при кандидатстване по 

програми за безвъзмездна помощ, осигуряване на възможности за ПЧП. 

 Провеждане на междинни оценки на ОПР 2014-2020 за отчитане напредъка . 

 Въвеждане на система от документи за ежегодно събиране на информация за отчитане 

напредъка по индикатори по ОПР. 

 Необходимо е заложените индикатори да бъдат посочени с базови и целеви стойности, което 

ще даде възможност за обективна оценка на напредъка. Съществуващите индикатори в ОПР 

2007-2013 нямат такива стойности и поради това не може да се отчете дали напредъка 

съществен или несъществен. 

 



По отношение на стратегическата част на ОПР 

 Обвързване на визията, целите и приоритетите в новия общински план за развитие с тези от 

ОПР 2007-2013 с цел постигане на последователност на стратегията. 

 Формулиране на нова визия, която да отговаря на новите виждания на общината и 

поставените по-високи цели за бъдещия период. 

 

По отношение на координацията на ОПР 

 Необходимо е да се води ежегоден отчет за изпълнението индикатори, съгласно ОПР. 

 Изработване на инструментариум (набор от документи) за събиране и обобщаване на 

необходимата информация по изпълнението. 

 

По отношение на използването на финансовите средства за реализация 

на ОПР 

Планираните на финансовите средства, необходими за реализацията на ОПР за съответната 

година трябва да бъдат обвързани с капиталовата програма на общината и сключените 

договори за привличане на външно финансиране. За реалното планиране е необходимо да се 

прецени каква част от планираните бюджети по проекти за БФП ще бъде реализирана през 

периода. В противен случай, заложените средства (целия размер на бюджета по проекта) 

биха отчели съществено неизпълнение на ОПР.  

 



8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1: Измерване динамиката на изпълнение на ОПР въз основа на заложените индикатори. 

N Приоритет/специфична цел (индикатор) Изменение Изпълнение Акценти  

П 1 Постигане на конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна 

икономика, основана на знанието, реализираща местните потенциали и 

предимства. 

   

СЦ 1.1 Повишаване конкурентоспособността на местната икономика чрез 

привличане на нови динамични и конкурентни производства и задържане 

на фирми в секторите на растеж. 

 +  

  Брой на изградени бизнес информационни и консултантски центрове, 
инкубатори и технологични паркове;  

 Брой на фирмите, включени в бизнес информационни и 
консултантски центрове, инкубатори и технологични паркове;  

 Размер на инвестициите за развитие на бизнес информационни и 
консултантски центрове и инкубатори /% от общите инвестиции/;  

 Брой разработени иновационни стратегии и програми за тяхната 
реализация;  

 Средногодишен темп /над средния за страната/ на нарастване на 
приходите от продажби;  

 Ръст на реализирания износ в стойностно изражение /2004 г. = 100 %/;  
 Ежегодни конференции за развитие на местния бизнес и иновациите;  
 Брой създадени регионални клъстери и мрежи;  
 Брой на фирмите, участващи в регионални клъстери;  
 Създадени Каталог на утвърдени фирми и бизнес справочник в уеб 

страницата на Община град Добрич;  
 Брой изградени обекти на местната и регионална бизнес 

инфраструктура, които са получили подкрепа, в т.ч. регионални 
бизнес офиси, изложбени зали, бизнес центрове, индустриални 
паркове, производствени зони и др.;  

 Създаден пазар за терени и привлечени инвеститори;  
 Площ на изградените нови бизнес подкрепящи инфраструктурни 

обекти;  
 Наличие на мрежа за обмен на информация между отделните звена 

на местната инфраструктура, предоставяща услуги за бизнеса;  
 Общ размер на инвестициите /% нарастване през годините/;  
 Създавани и действащи консорциуми с бизнеса за съвместно участие 
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Подобряване не инфраструктурата на северна 
бизнес зона (ФАР) 
Повишена привлекателност на общината 
Създаден нов модел на ПЧП – бизнес зона (ФАР) 
Обхванати фирми от информационни и 
консултантски центрове 
Активен маркетинг на община град Добрич, 
насочен към потенциални инвеститори – български 
и чуждестранни 
Повишаване информираността относно 
възможностите за бизнес реализация в общината 



в проекти за икономическо развитие;  
 Брой маркетингови инициативи за представяне на град Добрич;  
 Брой на пазарно ориентирани изследователски проекти, получили 

помощ;  
 Ръст на местните и чуждестранни инвестиции "на зелено" и брой на 

внедрените нови технологии /2004 г. = 100 %/;  
 обновяване/разширяване на съществуващи производства /2004 г. = 

100 %/;  
 Повишен брой създадени и динамично развиващи се нови 

икономически структури, основани на познанието /2004 г. = 100 %/;  
 % на успешно завършените пазарно ориентирани изследователски 

проекти;  
 Брой на новосъздадените центрове за изследвания, технологии и 

иновации; 
 Създаден технологичен парк;  
 Създаден бизнес-инкубатор за високи технологии и технологичен 

парк;  
 Разработен пакет от стимули за бизнеса в Община град Добрич;  
 Създаване на база данни със свободни общински и частни терени. 
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СЦ 1.2 Създаване на условия, благоприятстващи развитието на малкия и 

среден бизнес 

   

  Създаден пакет от мерки за насърчаване на чуждестранни 
инвестиции /ръст на инвестициите/; 

 Брой предоставени услуги на малкия и среден бизнес; 
 Предоставени облекчения от страна на общината за развитие на 

малкия и среден бизнес; 
 Модернизирана ефективно работеща технологична инфраструктура 

на електронна Община.; 
 Въведени международни стандарти за качество; 
 Разработена и приета от общината Програма за постоянно 

повишаване квалификацията на служителите от общинската; 
 Брой, преминали през обучителни курсове общински служители; 
 Изградени партньорства с бизнеса, структурите на гражданското 

общество и широката общественост; 
 Създаден каталог на реализираните проекти и достъп до него в 

Интернет 
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Създаден общински гаранционен фонд 
Създаден  ROSIO (Regional One Stop Investment 
Office) център (ФАР) 
Модернизация на общинската технологична 
структура на електронна община 
Създаден ОИЦ (ОПТП) 



СЦ 1.3  Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси  -  

  Брой на компютрите на 100 ученика в училищата;  
 Брой на Интернет места на 100 ученика в училищата;  
 Брой на компютрите на 100 студента във висшите училища;  
 Брой на Интернет места на 100 студента във висшите училища;  
 Създаден пакет от стимули за бизнеса при новосъздаване на работни 

места за млади специалисти;  
 Брой на служителите, участващи в програмите за обучение /тип, 

продължителност/;  
 Брой на предприятията, получили финансова помощ за обучение 

/мащаб, тип, продължителност/;  
 Брой съвместни проекти между работодатели и учебни заведения;  
 Брой нови учебни програми, ориентирани към регионални и местни 

пазари на труда;  
 Дял на ученици/студенти, включени в стажове, практики и други 

форми за придобиване на практически опит;  
 Процент на настанените на работно място бенефициенти;  
 Брой на участия в национални програми за професионална 

ориентация;  
 Наличие на университет;  
 Наличие на Агрофакултет;  

 - Няма изпълнени мерки и дейности от общината, 
свързани с реализацията на тази цел 

СЦ 1.4 Развитие на туризма    

  Брой на реставрирани и модернизирани културно-исторически 
обекти на територията на Общината със съвременни технологии; 

 Създадени нови местни туристически продукти; 
 Създадени нови фирми в областта на туризма; 
 Предоставена площ в туристически обекти /кв.м./; 
 Брой маркетингови инициативи за промоция на туристическия 

продукт; 
  Брой на създадени/подобрени атракции; 
 Дължина на изградена нова/подобрена техническа инфраструктура в 

подкрепа на местни туристически продукти; 
 Ръст на туристи /2004 г. = 100 %/; 
 Брой нощувки годишно /2004 г. = 100 %/; 
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Обекти: Художествена галерия РИМ, Часовникова 
кула, Паметник „Хан Аспарух“, паметник на 
Отечествената война, лапидариуми 
Инициативи: съгласно културен календар 
Атракции: Йовковия Добрич, РИМ, фестивали 
Туристи: 2 млн. (НСИ, 2013 г.) 
Реализиран проект POFTIC с партньор Констанца 
Изготвени рекламни материали 
Проведен форум на регионалния туристически 
продукт 
Изработени туристически пакети и алманах на 
маршрутите (ОПРР) 

П 2 Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща 

условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за 

инвестиции и местоживеене. 

   



     

СЦ 2.1 Постигане на ефективно развитие на елементите на 

инфраструктурата на общинско ниво. 

   

  Актуализирана кадастралната карта на Общината;  
 Актуализирани ОУП и ПУП на Общината;  
 Обхват на уличното осветление с енергоспестяващи лампи /2004 г. = 

100 %/;  
 Ръст на санираните трафопостове /2004 г. = 100 %/;  
 Дължина /км./ на построена/обновена 

електропреносна/газопроводна мрежа /% от мрежата, която е 
завършена/;  

 Ръст на газифицираните общински обекти /2004 г. = 100 %/;  
 Брой потребители, които са свързани или подобрили свързването си с 

новата енергийна мрежа;  
 Създаден пазар за терени и привлечени инвеститори;  
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Изработени ПУП на ключови обекти 
Въведен ГИС 
Изработен и приет ИПГВР 
Разработени политики за координация в областта 
на регионалното развитие (Проект NODUS – 
URBACT) 
Проект „Социално включване“ – изграден 
общностен център 
Въведена система за автоматизирано управление 
на уличното осветление 
Изграждане на търговски и логистичен център 

СЦ 2.2 Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на 

уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали 

   

  Подобрени общински пътища в лошо състояние и такива без настилка 
в км; 

 Подобрена улична мрежа в лошо състояние в км.;  
 Изградена водопреносна мрежа в км.;  
 Намалени загуби на вода по водопреносната мрежа /в %/;  
 Изградена канализационна мрежа в км.;  
 Модернизирана пречиствателна станция;  
 % на населението с подобрен транспортен достъп;  
 Работни места, създадени или запазени в резултат на проекти в 

транспорта;  
 Брой проекти за оптимизиране на градския обществен транспорт;  
 Брой км изградени велосипедни алеи  
 Брой проекти за насърчаване използването на градския обществен 

транспорт;  
 Процент на превозените пътници с градски транспорт /брой, 

съпоставка по години/;  
 Дължина на инсталирана широколентова /оптичен кабел/ мрежа /в 

км/;  
 Брой на абонатите на Интернет на 1000 жители;  
 Брой създадени е-услуги в Общината;  
 Брой новосъздадени фирми, които предлагат услуги, свързани с 
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Рехабилитация на 6 пътни участъка (ОПРР) 
Изградени рампи за достъп до обществени сгради 
Благоустрояване на пешеходна зона – ЦГЧ и 
велоалеи (ОПРР) 
Въведени системи за видеонаблюдение 
Ремонт на Художествена галерия 
Благоустройство на зелени площи и междублокови 
пространства – 150 обекта 
Регионален приют за настаняване на бездомни 
кучета 
Обновени автобусни спирки – 26 бр. 
Разширение на гробищен парк 
Укрепителни работи по корито на р. Добричка 
(ОПРР) 
Изготвени работни проекти за подобряване 
системата на градския транспорт (ОПРР) 
Изграждане и рехабилитация на водопроводна 
мрежа 
Изграждане и рехабилитация на канализационна 
мрежа 



информационните технологии /on-line, електронна търговия и др./;  
 Брой жители с енергиен сертификат; 
 Брой на изградените алтернативни източници на енергия и мощности 

в KW 

(…) 

СЦ 2.3 Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и 

опазването на околната среда. 

   

  Създадена Програма за широко оповестяване на информацията за 
регистрирани замърсявания на въздуха, водата, почвата; 

 Увеличение или намаление на замърсяването на атмосферния въздух 
от вредни емисии; 

 Въведено в експлоатация регионално депо за ТБО; 
  % на населението, включено в организираните системи за събиране 

на битовите отпадъци; 
 Въведена система за разделно сметосъбиране и компостиране на 

отпадъците; 
 Изработена Програма за разчистване на град Добрич от излезли от 

употреба леки автомобили; 
 % на трайно премахнати нерегламентирани сметища; 
 % отпадни води, подложени на първично пречистване; 
 % отпадни води, подложени на вторично пречистване; 
  Изградено депо за утайките от ПСОВ; 
 % на третиране на битови и строителни отпадъци в съответствие с 

нормативните изисквания; 
 Разработена и поддържана специализирана база данни за зелената 

система в Общината. 
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Актуализация на Програма по чл. 27 от ЗЧАВ 
Изготвен хидроложки доклад – с. Богдан 
Изградено регионално депо за ТБО 
Изградено регионално депо – с. Стожер 
Въведена система за разделно събиране на 
отпадъците – 80 площадки 
Извършени мероприятия по регулярно почистване 
на речни корита, премахване на нерегламентрани 
сметища 

П 3 Подобряване привлекателността и качеството на живот в 

общината. 

   

СЦ 3.1 Постигане на висока трудова заетост и социална сплотеност    

  Повишена трудова заетост /2004 г. = 100 %/;  
 Намаляване на равнището на безработица /2004 г. = 100 %/;  
 Създадена система за ефективни контакти между Дирекция "Бюро по 

труда" и работодателите;  
 Брой, относителен дял и индекси на изменение на броя на лицата, 

преминали през обучение за предприемачество, усъвършенстване на 
притежаваната квалификация, обучение за ключови знания и умения;  

 Повишена професионална квалификация на хората с ниско 
образование /2004 г. = 100 %/;  

 Създадена програма за заетостта на лица в предпенсионна възраст;  

57% 
1 % 
(…) 

 
(…) 

 
 
 
 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
 
 
 
 
 

Осигурена заетост за групите в неравностойно 
положение: 

- НП ОСПОЗ 
- НП „АХУ“ 
- НП за хора с увреждания 
- Проект „Шанс за социална 
интеграция и доходи от труд“ 
- Проекти „Достоен живот“  
- Проекти „Алтернативи“ 
- Програма „Нова възможност за 



 Създадени условия за равнопоставеност на пазара на труда на 
уязвими социални групи;  

 Проведени активни мерки на пазара на труда, в т.ч. за групи в 
неравностойно положение;  

 Предприети и организирани квалификационни курсове за групи в 
неравностойно положение  
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16 
16 

 
 

20 
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+ 

заетост“ 
- НП „Заетост и обучение на хора с 
увреждания“ 
- НП „Шанс за работа“ 
- Проект AGE - URBACT 

Осигурена заетост за 595 лица 
Финансирани проекти в полза на местната 
общност: 75. 

СЦ 3.2 Разширяване и подобряване на здравните услуги - Осигуряване на 

достъпни и качествени здравна помощ и здравословна жизнена среда за 

населението на Община град Добрич. 

   

  Въведена система за мониторинг и контрол на качеството на 
медицинските услуги;  

 Вложени нови инвестиции, свързани с развитието на 
здравеопазването;  

 Брой нови здравни звена в Община град Добрич;  
 Брой на населението, получило нови здравни услуги;  
 Изградена информационна система за здравно осигуряване;  
 Ръст на обхвата на медицински услуги в училищата.  
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Общинска програма СИНДИ 
Национална информационна система за здравно 
осигуряване (НАП) 
Обучение на мед.специалисти в образованието 
Реализация на общинска стратегия по проблемите 
на наркомании - ежегодно 

СЦ 3.3 Развитие на социалната съпричастност към хората в 

неравностойно положение и интегрирането на ромите и бедните 

етнически малцинства в живота на града. 

   

  Брой предоставени консултации и съвети за групи в неравностойно 
положение;  

 Брой изградени социални жилища  
 Изграден приют за сираци  
 Брой на хората, търсещи социални услуги  
 Брой пребиваващи в Дома за стари хора  

(…) 
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n/a 
n/a 

Реализирани инициативи: 
- Проект „Родители и деца заедно в 
училище“ 
- Дневен център за лица с психични 
увреждания 
- ЦОП 
- Защитено жилище 
- Преходно жилище 
- 5 бр. ЦНСТ 
- Приемна грижа – обучение на 
приемни родители и извеждане на деца от 
институциите 
- Обучение на 30 д. по НП 
„Ограмотяване и квалификация на роми“ 
- Иновативни кампании за справяне 
с изолацията на ромите 



СЦ 3.4 Повишаване ефективността на образователната система    

  Обем ежегодни инвестиции в ремонт и адаптиране на материално-
техническата база в общинските училища (млн.лв.) 

 Брой изградени нови сгради за учебни и научно-изследователски 
дейности;  

 Изградена компютърна мрежа между всички учебни заведения на 
територията на Общината;  

 Брой делегирани дейности  
 Брой преминали през квалификация педагогически кадри  
 Количествени параметри на използваемост на базата през ваканциите 

и почивните дни  

9 071 
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n/a 

Въвеждане на система на делегирани бюджети в у-
ща и ДГ. 
Предоставян на стипендии за талантливи деца. 
Провеждане на инициативи – извънкласни 
дейности (спортни прояви, музикални и културни 
кръжоци и занимания) 
Инициативи в помощ на деца със СОП – 
консултации, помощ за родители, занимания 
Осигурени извънкласни занимания за всички 
ученици 
Осигурени квалификационни курсове за учители по 
ОПРЧР и общински бюджет 
Осигурени ИТ кабинети в 16 училища в общината 

СЦ 3.5 Развитие на културата, спорта и младежките дейности    

  Постъпления от продадени билети  
 Наситеност на културния и спортен календар  
 Количество строителни и реставрационни работи в културните 

институти, в спортните и младежки бази  
 Изградени спортни площадки в кварталите  
 Брой кандидатствания и брой спечелени проекти в партньорство  

(…) 
9500 
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Реализиран проект за създаване и промотиране на 
иновативни културни събития – 3 културни 
фестивала (ОПРР) 
Изградени 2 лапидариума в РИМ и проект по 
Красива България за Худ.галерия, Къща-музей 
„Йордан Йовков“, ДП „Йордан Йовков“, Музей по 
нова и най-нова история, Етнографска къща, РИМ 
Ремонт и реконструкция на СК „Добротица“ 
Изграждане на спортен комплекс в Градски парк 

СЦ 3.6 Гарантиране на обществен ред и сигурност    

  Наличие на камери и охранителни системи на важни обществени 
обекти и възлови кръстовища в града;  

 Модернизирана общинска охрана в училищата;  
 Наличие на Общинска програма за работа с деца в риск в 

съответствие с Националната;  
 Брой изградени квартални приемни;  
 Постигане на % намаление на хората със зависимост към наркотични 

вещества.  

(…) 
 
 

1 
 
 

+ 
 

n/a 
+ 

n/a 
n/a 

Поставен видеонаблюдение в 12 училища 
Инициативи предназначени за деца и младежи – 
образователни материали, филми, лагер-семинари, 
пленери, конкурси и изложби 
Изпълнение на общинска програма за превенция 
на наркомании – обхванати 6229 уч. 
Общински превантивен сайт 
Членство в Международна организация 
„Европейски градове срещу наркотиците“ 
Превантивно – информационен център по 
наркотични вещества 

П 4 Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на 

управлението. 

   



СЦ 4.1 Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху 

развитието на общината. 

   

  Разработена и приета от общината Програма за постоянно 
повишаване квалификацията на служителите от общинската 
администрация;  

 Брой преминали през квалификационни курсове общински 
служители;  

 Изградени партньорства с бизнеса, структурите на гражданското 
общество и широката общественост;  

 Брой проекти, получили техническа помощ за подготовката им;  
 Брой преминали обучение за развитие на уменията за управление на 

проекти и финансов контрол;  
 Привлечени в общината средства /в т.ч. от фондове на ЕС/;  
 Създадено звено за мониторинг на проекти;  
 Създаден Общински фонд за съфинансиране на собствени и/или 

партньорски проекти.  

 
 
 
 

135 
 
 

3 
(…) 

 
191 млн.лв. 

 
 

 
 

+ 
 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 

Привлечени средства за периода 2007-2013 от 
източници на финансиране по програми и проекти 
на ЕС – 191 млн. лв. 
Реализиран проект за повишаване квалификацията 
на служителите по ОПАК 
Регулярно обновление на информационния сайт на 
общината 
Проучване на качеството на административното 
обслужване 

СЦ 4.2 Усъвършенстване управлението на финансите и общинската 

собственост на територията на Община град Добрич – подготовка за 

финансова децентрализация /Финансово управление на общината/. 

   

  Ефективна система за финансово управление и контрол на Общината;  
 Ефективна система за контрол по събираемостта на дължимите 

неданъчни приходи;  

 
 
 

+ 
 

+ 

Реализация на проект „По-добро обслужване чрез 
електронно управление в СЗ, СЦ и СИ райони за 
планиране“ за предоставяне на 18 електронни 
услуги съгласно ЗЕУ 
Регулярно обновление на регистъра на длъжниците 
Периодичен анализ на просрочените задължения 
Повишена събираемост на данъчните задължения 
Внедрени електронни услуги за граждани – МДТ 

СЦ 4.3 Постигане на по-добро и по-ефективно обслужване на гражданите и 

бизнеса 

   

  Реализиран проект за електронно правителство;  
 Въведени ISO - стандарти в работата на общинската администрация;  

 
3 

+ 
+ 

Внедрена система ИСУ 9001:2000, 14001:2004, 
27001:2005 
Внедрени електронни услуги за граждани – МДТ 
Реализиран проект за повишаване квалификацията 
на служителите по ОПАК 
Информационна кампания за популяризиране на 
социални услуги 

СЦ 4.4 Подобряване достъпа и развитието на информационните и    



комуникационни технологии в областта на публичните услуги и услугите 

за бизнеса. 

  Брой и % на увеличаване на цифровите телефонни линии /2004 г. = 
100 %/;  

 Дължина на инсталирана широколентова /оптичен кабел/ мрежа /в 
км/;  

 Брой на абонатите на Интернет на 1000 жители;  
 Брой на новосъздадените фирми, които предлагат услуги, свързани с 

информационните технологии /on-line, електронна търговия и др./;  
 Брой на създадените е-услуги и възможности, предназначени за 

малките и средни предприятия /електронна търговия и транзакции, 
образование и обучение, създаване на различни видове мрежи/;  

 Брой на създадените е-услуги и възможности, предназначени за 
училища, публични институции и граждани;  

 Брой на създадените интерактивни услуги по информационни и 
комуникационни технологии;  

 Брой на Интернет ПД /пунктове за достъп/ за повиквания на локално 
ниво.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

1 

- 
 
- 

n/a 
n/a 

 
+ 
 
 

+ 
 

+ 
 

n/a 

Създаден електронен регистър на Семейни 
регистри 
Внедрен софтуер сървъри 
Внедрен модул „Жилищна политика“ 
Създаден регистър „Етажна собственост“ 
БД за дейности по МДТ 
Реализация на проект „По-добро обслужване чрез 
електронно управление в СЗ, СЦ и СИ райони за 
планиране“ за предоставяне на 18 електронни 
услуги съгласно ЗЕУ 
Въвеждане на интегрирани услуги с други 
администрации - 2 
Въвеждане на цялостно административно 
обслужване по електронен път – предстои 
Внедряване на онлайн модул справки за неданъчни 
задължения - предстои 

СЦ 4.5 Подпомагане изграждането на местни партньорства за развитие.    

  Брой разработени съвместни проекти между областна 
администрация, общинска администрация, частния сектор и 
неправителствения сектор;  

 Брой финансирани съвместни проекти между областна 
администрация, общинска администрация, частния сектор и 
неправителствения сектор;  

 Брой на преминалите обучение по разработване, финансиране и 
управление на съвместни проекти и прилагане на интегрирани 
програми за развитие;  

 Създадено обществено звено за мониторинг на изпълнението на 
общинския план за развитие;  

 Предприети мерки в резултат на мониторинга.  

2 
 

2 
 

20 
 
 

1 
 

7 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 

Разработени и финансиране проекти в 
партньорство: 

- Реализиран проект „Пъстрото лице 
на Добрич“; 
- Реализиран проект „Изграждане на 
регионална система за управление на 
отпадъците в регион Добрич“. 

Работни групи за отчитане и оценка напредъка на 
изпълнението на ОПР – ежегодно 
Извършена актуализация на ОПР - ежегодно 

П 5 Развитие на сътрудничеството за европейско териториално 

сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството. 

   

СЦ 5.1 Развитие на трансграничното сътрудничество.    

  Брой на реализираните проекти за трансгранично сътрудничество, в 
т.ч. по основни приоритети; 

 Относителен дял на трансграничните проекти спрямо общия брой 

7 
 

12 % 

+ 
 

+ 

Обхванати бенефициенти: жители на град Добрич и 
Констанца 
Разработени и финансирани проекти ТГС: 



проекти; 
 Брой на бенефициентите; 
 Относителен дял на целевото население, повлияно от проекти за 

трансгранично сътрудничество. 

 
(…) 

247000 

 
+ 
+ 

- „Имаджин – ниско енергийни 
градове“; 
- „Устойчивост, мобилност, 
достъпност в трансграничния регион 
Констанца-Добрич“ 
- POFTIC – Повишаване потенциала 
за развитие чрез организиране на 
възможности и подобряване на 
туристическата инфраструктура в 
трансграничния регион“ 
- Подобряване на трансграничното 
сътрудничество в регион Добрич - 
Констанца чрез подкрепа за развитието на 
бизнес инфраструктурата и услугите“ 
- „SIGRIT – ГИС за намаляване риска 
от наводнения чрез развиване на ИКТ в 
пограничния регион“ 
- “RITI – Международна мрежа на 
информационни терминали Румъния – 
България“ 
- „Устойчив туризъм и управление 
на природните ресурси“, Добрич-
Констанца 

СЦ 5.2 Разширяване на международно сътрудничество и ефективността на 

връзките с обществеността 

   

  Брой проекти, получили финансиране;  
 Брой партньори по проекти;  
 Брой преминали обучение за развитие на уменията за управление на 

проекти, финансов контрол;  
 Брой разработени системи за наблюдение на изпълнението на 

регионалните и местните планови и програмни документи;  
 Действаща Комуникационна стратегия;  
 Постигнат ефективен граждански контрол.  

59 
10 
20 
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+ 
+ 
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- 
 

+ 
- 

Реализация на Комуникационна стратегия – 
електронна визитка на общината, рекламно 
представяне, печатни материали, рекламен 
каталог, промоционални продукти, художествено-
документален албум, фолклорен диск, пъзели за 
деца 
Проведена международна конференция 
„Трансграничен екотуризъм“ 

СЦ 5.3 Работа в мрежа и обмен на опит с европейските градове.    

  Брой на проектите за работа в мрежа и обмен на опит между 
областните и общински власти и местната власт от европейските 
градове;  

 Брой на бенефициентите;  

7 
 
 

(…) 

+ 
+ 
 

+ 

Реализирани проекти за работа в мрежа: 
- ACTIVE A.G.E. 
- „Заедно за безопасността на 
регионите“ 



 Брой изградени мрежи;  1 - NODUS 
- Българо-норвежко партньорство в 
областта на енергийната ефективност и 
ВЕИ за намаляване на вредните газове във 
публичния сектор“ 
- „Разширяване и задълбочаване на 
връзките с общини от държави в ЕС“ 
- MUSEC – Мултидисциплиниране на 
устойчиви енергийни общности – план за 
дейности“ 
- „Шарена дъга над равнината“ 

Участие на общината в Мрежа за добри практики 
на европейски местни и регионални власти с цел 
осигуряване на платформа за обмен на успешен 
опит и реализиране на проекти за 
междурегионално сътрудничество 

СЦ 5.4 Културният потенциал– градивна форма на международно 

сътрудничество и промоция на Общината /култура/ 

   

  Брой на нови маркетингови инициативи/схеми за промоциране на 
културния туризъм;  

 Популярност на лятната академия  
 Дължина на изградена нова/подобрена техническа инфраструктура в 

подкрепа на местния културен и фестивален туризъм;  
 Среден брой посетители в културните проекти;  
 Брой подкрепени млади таланти.  

70 
 
 
 

+ 
 

+ 
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Провеждане на младежки музикален фестивал 
„Надежди, таланти, майстори“ 
Провеждане на младежки фестивал „Фолклор без 
граници“ 
Провеждане на Международен фестивал на 
мажоретния танц „Златен помпон“ 
ММФ „Фолклор без граници“, Седмица на 
камерната музика 
МФ на поезията „Славянска прегръдка“ 
Международен хоров фестивал 

 



Приложение № 2: Оценка на изпълнението на приоритетите по заложени мерки и видове 

интервенции 

 

Приоритет 1: Постигане на конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна икономика, основана 
на знанието, реализираща местните потенциали и предимства. 

СЦ 1.1. Повишаване конкурентоспособността на местната икономика чрез привличане на нови 
динамични и конкурентни производства и задържане на фирми в секторите на растеж. 

Мярка 1: Повишаване конкурентоспособността чрез активен маркетинг на общината . 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Представяне на маркетинговия профил на Общината на форуми - местни, 
национални, международни;  

х  

2 Осъществяване на комплексни мерки за рекламиране възможностите на 
Общината – потенциал, устойчиви фирми и партньорства;  

х  

3 Международно сътрудничество, насърчаващо бизнес контактите х  

4 Работа в мрежа с организации, подкрепящи икономическото развитие  х  

 
Мярка 2: Развитие на изследователската дейност, технологично развитие и иновациите в общината . 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Привличане на високотехнологични производства чрез икономическо 
стимулиране от страна на общината;  

 х 

2 Изграждане на Земеделски иновационен технологичен център;  х 

3 Използване възможностите на изследователски институти и висши училища за 
развитие на връзките "наука - местен бизнес"; 

 х 

4 Осигуряване на стимули за създаване на научно приложни продукти при 
съвместната работа с висшите учебни заведения; 

 х 

5 Подкрепа на изграждането на научни бизнес центрове, инкубатори и логистични 
терминали; 

х  

6 Подкрепа за осигуряване на средства за развитие на изследователската и 
развойна дейност. 

х  

 
Мярка 3: Създаване на регионални клъстери и мрежи 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Стартиране на пилотни проекти за създаване на индустриален парк върху 
свободни общински терени;  

х  

2 Разработване на програма за създаване на клъстери и мрежи; х  

3 Създаване на консултантски звена и центрове. х  

 
Мярка 4: Подкрепа за утвърдени местни фирми-производители 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Инициативи за регистриране на запазен знак „Произведено в Добрич”  х 

2 Партньорство в реализиране на рекламната стратегия на общината – общи 
рекламни материали, общи щандове, съвместни бизнес-мисии и интернет-
представяния 

х  

3 Преференциално административно обслужване х  

 
Мярка 5: Подкрепа за развитието на бизнес инфраструктурата. 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Разработка на план за модернизация на бизнес инфраструктурата в 
индустриалните зони - “Север” и “Запад” 

х  

2 Трансформиране на бившите военни бази и поделения в технологичен парк, 
карго-летище 

х  

3 Изграждане на панаирно-изложбен комплекс  х 



4 Маркетингово проучване на възможностите и дефиниране на потенциални 
инвеститори 

х  

5 Подобряване транспортното обслужване в индустриалните зони  х 

6 Кандидатстване по донорски програми за изграждане на техническата 
инфраструктура 

 х 

 
Мярка 6: Създаване на публично-частни партньорства, премахване на пречките за инвестиции, 

координиране на инициативите за икономическо развитие. 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Развитие на публично-частните партньорства и на бизнес организациите, 
работещи в подкрепа на местния бизнес 

х  

2 Повишаване доверието между общински и държавни субекти за насърчаване на 
икономиката 

х  

3 Разработване на пакет от стимули за бизнеса х  

4 Създаване и развитие на консорциуми с бизнеса за съвместно участие в проекти 
за икономическо развитие 

х  

5 Маркетингови дейности в услуга на местния бизнес х  

6 Активизиране на контактите с побратимените градове за обмен и 
разпространение на информация за съществуващия бизнес 

х  

7 Създаване и поддържане на система за привличане на инвеститори – бази данни 
със свободни общински и частни терени 

 х 

 
СЦ 1.2. Създаване на условия, благоприятстващи развитието на малкия и среден бизнес 
Мярка 1: Прилагане на местни инструменти, стимулиращи развитието на малките и средни предприятия. 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Защита интересите на потребителите и регулиране на търговската дейност  х 

2 Административно обслужване на едно гише х  

3 Диверсифициране на финансовите инструменти за подкрепа на малки и средни 
предприятия 

х  

4 Подкрепа за създаване на бизнес – инкубатори за производства с висока 
добавена стойност 

 х 

5 Използване възможностите на социалните партньори за подпомагане на 
стартиращия бизнес 

х  

 
Мярка 2: Подобряване диалога и информираността между малкия и среден бизнес и общината. 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Повишаване капацитета на Консултативния съвет по икономическо развитие х  

2 Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно общински 
проекти и национални програми 

х  

3 Провеждане на срещи и специализирани обучения с местния бизнес х  

4 Създаване на каталог на общинските проекти и прикрепването му към уеб 
страницата на общината 

х  

5 Предоставяне на информация за възможностите за финансиране по Европейски 
програми и национални международни програми 

х  

 
Мярка 3: Популяризиране европейските стандарти за качество и програмите по фондовете на ЕС. 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Изграждане на административен капацитет за усвояване на структурните 
фондове на ЕС; 

х  

2 Провеждане на информационни кампании и инфо дни х  

3 Съдействие от страна на Общината при организирането на семинари във връзка 
с изискванията на ЕС за бизнеса /за въвеждането на международни стандарти за 
качество и безопасност/ 

х  

 
СЦ 1.3. Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси 



Мярка 1: Подпомагане създаването и развитието на местни и регионални сдружения на бизнеса в 
отделните икономически сектори.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Осъществяване на диалог и подкрепа на местни и регионални браншови 
организации в приоритетни за общинската икономика отрасли 

 х 

 
Мярка 2: Повишаване професионалната квалификация на работната сила.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Разработване и изпълнение на Общинска програма за оптимизиране на 
професионалните учебни програми в съответствие с потребностите на пазара на 
труда 

 х 

2 Използване възможностите на националните програми за повишаване 
квалификацията на работната сила 

 х 

3 Актуализация на програмите за професионално образование и обучение в 
информационни и комуникационни технологии 

 х 

4 Обучения за въвеждане на международни стандарти за качеството, безопасност 
на труда и санитарните изисквания 

 х 

5 Насърчаване на центровете за професионално обучение и висшите училища за 
повишаване на квалификацията и преквалификацията на местните кадри 

 х 

6 Внедряване системата на кредити в професионалното образование  х 

 
Мярка 3: Прилагане на Националните Програми за учене през целия живот в партньорство с местни 

работодатели  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Активно включване на социалните партньори – предприемачи, синдикати и 
бизнес асоциации, в професионалното обучение 

 х 

2 Подкрепа на достъпа до обучение през целия живот  х 

 
Мярка 4: Създаване на взаимодействия между колежите, учебните заведения, общината и бизнеса в град 

Добрич.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Подобряване на връзките между колежите, учебните заведения и бизнеса за 
съвместно участие в проекти за икономическо развитие 

 х 

2 Създаване на Добруджански университет  х 

3 Съдействие за превръщането на Техническия колеж в Агрофакултет  х 

 
СЦ 1.4. Развитие на туризма 
Мярка 1: Възстановяване и опазване на културно-историческото наследство.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Ремонт и реконструкция на АЕМО "Стария Добрич", Художествена Галерия, 
градски парк 

х  

2 Постигане на съвременно съхранение на историческите паметници х  

 
Мярка 2: Валоризиране на потенциалите за развитие на туризма в град Добрич.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Подобряване на местната инфраструктура, свързана с развитието на туризма, в 
т.ч. ВиК, пътища, комуникации 

х  

2 Утвърждаване на Добрич като фестивален град х  

3 Изграждане на атракционен парк  х 

4 Утвърждаване на Добрич като панаирен град – изграждане на панаирен 
комплекс 

х  



5 Създаване и реализация на интегриран туристически продукт х  

6 Развитие на производства, съпътстващи туризма  х 

 
Приоритет 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и 

повишаване привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене. 
Специфична цел 2.1. Постигане на ефективно развитие на елементите на инфраструктурата на общинско 

ниво. 
Мярка 1: Създаване на градоустройствена основа за обслужване на собствеността и реализиране на 

инвестиционни инициативи.   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Актуализиране на кадастралната карта на Общината със специализирана 
информация  

х  

2 Актуализация на Общ Устройствен и Подробни Устройствени Планове на 
Общината 

х  

 
Мярка 2: Подновяване и модернизация на електрическата проводна мрежа   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Реконструкция на уличното осветление с енергоспестяващи лампи и 
разширяване на обхвата му 

х  

2 Профилактика на трафопостовете за повишаване на сигурността х  

3 Технологизиране на разпределителната мрежа и на връзките й със сградите за 
осигуряване на стабилно захранване за всички крайни потребители, съгласно 
стандартите за сигурност 

х  

4 Въвеждане алтернативни енергийни източници х  

 
Мярка 3: Изграждане на отговаряща на потребностите газопроводна мрежа в града.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Завършване на газификацията на учредения и държавни институции х  

2 Разширяване мрежата за битова газификация х  

 
Мярка 4: Съживяване на пустеещи индустриални площи.  
 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Освобождаване на парцели от амортизирани сгради х  

2 Споразумение с Областна администрация и със съседни общини за създаване на 
общ мениджмънт на общинската и държавна собственост 

х  

3 Провеждане на общи политика по създаване на пазар на терените и за 
привличане на инвеститори 

х  

 
Специфична цел 2.2. Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната 

настилка и благоустройство на жилищните квартали 
Мярка 1: Изграждане на достъпна обществена среда и благоустрояване на откритите пространства.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Подобряване на условията за пешеходен и транспортен достъп в 
Индустриалните зони 

х  

2 Възстановяване на уличната настилка х  

3 Благоустрояване на жилищни квартали х  

4 Целенасочен интегриран подход за осигуряване на финансиране за поетапно 
градско развитие 

х  

5 Реконструкция и ремонт на инфраструктурата за предотвратяване на наводнения 
и други форсмажорни обстоятелства 

х  

 
Мярка 2: Рехабилитация на водопроводната мрежа и подобряване на водоснабдяването.  



№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Цялостна реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа х  

2 Организиране на кампании за контрол и пестене на водата  х 

 
Мярка 3: Обновяване и осъвременяване на канализацията и пречиствателните съоръжения за 

отпадъчни води, отговарящи на стандартите на ЕС.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Реконструкция и рехабилитация на съществуващата канализационната мрежа х  

2 Доизграждане на канализационната мрежа в районите без канализация х  

3 Модернизация на съществуващата пречиствателна станция за отпадни води  х 

 
Мярка 4: Разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура - пътища, 

публичен транспорт.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Извършване на анализи и прогнози на транспортното натоварване х  

2 Рехабилитация на общинските пътища х  

3 Създаване на нова организация на движение, включваща трафик на МПС, 
паркиране, обществен транспорт, места за контейнери за смет 

х  

4 Изграждане на подземни и надземни паркинги в ЦГЧ и жилищните квартали  х 

5 Разширяване и модернизиране на тролейбусния транспорт  х 

6 Изграждане на велосипедни алеи х  

7 Изграждане на модерна транспортна връзка с трансевропейски коридори № 7 и 
№ 8 

 х 

 
Мярка 5: Изграждане на модерна информационна и комуникационна инфраструктура - Интернет, 

мобилни комуникации, медии.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Стимулиране развитието на електронната търговия  х 

2 Създаване на условия за предоставяне на качествени интернет - услуги  х 

3 Подкрепа на инвеститори в сферата на мобилните комуникации  х 

 
Мярка 6: Въвеждане на енергоефективни системи.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Разработване на Програма и план за действие за прилагане на енергийно 
ефективни системи в обществения сектор 

х  

2 Създаване и устойчиво развитие на Местна Агенция за енергийна ефективност в 
Общината и успешно кандидатстване с проекти, касаещи енергийната 
ефективност 

 х 

3 Саниране на обществени и обслужващи сгради х  

4 Внедряване на модели за ползване на алтернативни източници на енергия в 
публични сгради - училища, детски градини, сгради на общината 

х  

5 Въвеждане на алтернативни източници на енергия в публичния транспорт  х 

6 Стимулиране въвеждането на алтернативни източници в частния сектор - 
производствен и битов 

 х 

7 Стимулиране ползването на възобновяеми енергийни източници чрез масово 
информиране за предимствата и възможностите 

 х 

 
Специфична цел 2.3. Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазването на 

околната среда. 
Мярка 1: Изграждане на система за непрекъснато наблюдение на замърсяването на въздуха, водата и 

почвата и на режим за отстраняване на замърсители съгласно нормите на ЕС 

№ Интервенции Изпълнение 



ДА НЕ 

1 Надеждно регистриране на вредните емисии и изграждане на система за 
контрол 

х  

2 Създаване на програма за широко оповестяване на информацията сред 
обществеността 

 х 

 
Мярка 2: Ефективно управление на отпадъците 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Въвеждане в експлоатация на регионално депото за ТБО х  

2 Въвеждане на разделно сметосъбиране и компостиране на отпадъци х  

3 Почистване и благоустрояване на терените, замърсени със строителни отпадъци 
и осигуряване на възможности, възпиращи повторното им замърсяване 

х  

4 Премахване на нерегламентираните сметища и почистване на микросметища х  

5 Решаване на проблема с бездомните кучета х  

6 Определяне на терен, разработване на проект и изграждане на депо за 
строителни и за опасни отпадъци 

х  

7 Определяне на терен, разработване на проекти и изграждане на депо за 
утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води 

 х 

 
Мярка 3: Опазване и разширяване на зелената система в общината 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Актуализиране на специализирана база данни за зелената система в Общината х  

2 Създаване на програма за възстановяване и поддържане на парковата и 
растителната инфраструктура 

х  

3 Модернизация на общинския разсадник и преустройването му в модерен 
градински център 

 х 

4 Благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства х  

5 Изграждане на зелени зони по околовръстния път и главните входни артерии  х 

6 Разработване и утвърждаване на програма за повишаване на екологичната 
култура и образование, информираност на гражданите и за граждански контрол 
и взаимодействие при опазване на растителната инфраструктура 

х  

 
Приоритет 3 - Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината. 
Специфична цел 3.1. Постигане на висока трудова заетост и социална сплотеност 
Мярка 1: Ограничаване на безработицата и повишаване на икономическата активност на 

населението 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Повишаване качеството на услугите в сферата на заетостта х  

2 Осигуряване на възможност за нов старт на останалите без работа х  

3 Насърчаване усвояването на нови знания и умения през целия живот х  

4 Реализиране на програми за трудова реинтеграция х  

5 Прилагане на схеми за съхраняване на трудовия потенциал х  

 
Мярка 2: Развитие на политика за равни възможности и достъпен за социалните групи пазар на 

труда.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Разработване на механизми за насърчаване на равните възможности между 
мъжете и жените 

х  

2 Прилагане на насърчителни мерки за групи в риск х  

3 Развитие на дейности за преодоляване на сезонния характер и за постигане на 
целогодишна заетост 

 х 

4 Реализиране на програми за непосредствен преход от учебно заведение към 
работно място 

 х 



5 Създаване на механизми за привличане и задържане на млади и 
висококвалифицирани кадри в общината 

х  

 
Специфична цел 3.2. Разширяване и подобряване на здравните услуги - осигуряване на достъпни и 

качествени здравна помощ и здравословна жизнена среда за населението на Община град Добрич. 
Мярка 1: Създаване на условия за запазване и подобряване здравето на гражданите.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Провеждане на здравнообразователна превенция х  

2 Създаване на интегриран модел на общинска осигурителна и здравна мрежа х  

3 Създаване на нови здравни звена и извънстационарни услуги – онко и 
тубдиспансер 

 х 

4 Въвеждане на система за атестация, оценка и икономическа мотивация на 
персонала, зает в системата на здравеопазването, за повишаване качеството на 
медицинското обслужване 

х  

5 Въвеждане на надеждна система за мониторинг и контрол на качеството на 
медицинските услуги и за оценка на отговорността на изпълнителите 

х  

6 Разработка на цялостна стратегия за непрекъснато подобряване на качеството на 
здравните услуги съвместно с НЗОК 

 х 

7 Участие в проекти и кампании за здравна профилактика х  

8 Разширяване на междуболничното партньорство Шафхаузен - Добрич  х 

 
Мярка 2: Развитие на структурно-институционални промени на здравната система, с оглед 

повишаване на нейната ефективност. 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 1. Подобряване на системата за управление на качеството  х 

2 Оптимизиране на техническото оборудване за здравните заведения  х 

3 Участие в Програмите и фондовете на ЕС в търсене на техническа и финансова 
подкрепа на реформите в здравеопазването 

х  

4 Оптимизиране на връзката между доболнична, болнична помощ и последваща 
рехабилитация 

 х 

 
Мярка 3: Развитие на създаваните нови икономически отношения в здравеопазването и на стимулите 

за високо качество.   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Развитие и разширяване на договорната система  х 

2 Изграждане на информационна система на здравното осигуряване х  

 
Мярка 4: Адаптиране на човешките ресурси в здравеопазването към новите икономически условия и 

професионални изисквания.   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Осигуряване на алтернативна заетост на медицинския персонал извън рамките 
на системата 

 х 

2 Създаване на условия за непрекъснато обучение и квалификация на 
медицинските кадри и участие в научно-изследователската дейност 

 х 

3 Регламентиране на обучителни програми в областта на болничното и 
извънболничното управление, икономически анализи, маркетинг и 
информационно осигуряване 

 х 

 
Мярка 5: Постигане на по-добра здравна профилактика сред подрастващото поколение   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Преразпределение на медицинските лица в училищата и детските градини, с цел 
по-добро медицинско наблюдение и обслужване 

 х 

2 Оптимизиране на дейността на Първичен здравен център за медицинско  х 



обслужване на ромското население 

 
Специфична цел 3.3. Развитие на социалната съпричастност към хората в неравностойно положение и 

интегрирането на ромите и бедните етнически малцинства в живота на града. 
Мярка 1: Разширяване видовете социални услуги за проблемни слоеве от населението   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Увеличаване на количествените и качествени параметри на социалните услуги, 
предоставени от Домашен социален патронаж 

х  

2 Разкриване на специализирана институция за социални услуги – Приют за сираци х  

3 Оптимизиране на дейността на общинските социални звена х  

4 Разширяване на социалните услуги, предоставени от Центъра за социална 
рехабилитация на инвалиди 

х  

5 Увеличаване капацитета на Дом за стари хора х  

 
Мярка 2: Подобряване условията на живот и равноправно вписване на ромите, бедните етнически 

малцинства и децата в риск, в социално-икономическия живот на града.   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Интегриране на етносите в живота на града при запазване на културното и 
многоетническо разнообразие 

х  

2 Изграждане на социални жилища х  

3 Създаване и развитие на извънучилищни системи за междукултурно 
сътрудничество 

х  

4 Изграждане на социални жилища и друга инфраструктура за услуги в семейна 
среда и в общността 

х  

 
Специфична цел 3.4. Повишаване ефективността на образователната система 
Мярка 1: Подобряване на обучителната среда - постигане на ефективно управление на наличните 

общински ресурси в образованието 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Ремонт и адаптиране на учебни сгради за постигане на хармонична учебна среда х  

2 Подобряване на материално-техническата база в общинските училища чрез 
реализиране на строителна програма /капиталови разходи/, участие в проекти и 
др., оборудване с нова училищна мебел и компютърна техника 

х  

3 Подкрепа за функционирането и обособяването на сграден фонд за учебни и 
научно-изследователски дейности с техническо осигуряване 

х  

4 Делегиране на дейности, съобразени с европейските изисквания и стандарти х  

 
Мярка 2: Подобряване образователното равнище на човешкия ресурс - Повишаване качеството на 

предлаганите образователни услуги 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Усъвършенстване на професионално-квалификационното равнище на 
педагогическите кадри в системата на образованието  

х  

2 Създаване на условия за прибиране и задържане в училище на децата и 
учениците 

х  

3 Стартиране на училища "Втори шанс" за младежи и девойки, не успели да 
завършат основно или средно образование 

 х 

4 Модернизиране на спортната база в училищата и реализиране на Програма 
съвместно с БЧК и др. за пълноценното й използване през ваканциите и 
почивните дни 

х  

5 Усъвършенстване на Общинската система за кариерно развитие  х 

6 Развитие на услуги, насочени към повишаване работата на настоятелства и 
училищни ръководства с проекти 

х  

 
Специфична цел 3.5. Развитие на културата, спорта и младежките дейности 



Мярка 1: Съхраняване на културната идентичност  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Развитие и комерсиализация на местния творчески продукт х  

2 Осигуряване на широк достъп на самодейния сектор до творческа изява и 
развитие 

х  

3 Насърчаване на културното предприемачество х  

4 Изява на дарованията х  

5 Създаване на програма "Интегрирано образование" за поощряване на 
талантливи деца от етническите малцинства 

х  

6 Формиране на конкурентна проектна средата за развитие на културата х  

7 Приобщаване на децата и младежите към българските културни ценности х  

8 Насърчаване на културното предприемачество и иновации х  

 
Мярка 2: Реставрация и съхраняване на сградния фонд на културните институти на територията на 

Община град Добрич   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Участие в национални проекти за реставрация и съхраняване на сградния фонд 
на културните институции 

х  

2 Разработване на програма за съхраняване на сградния фонд на културните 
институти в Общината 

х  

 
Мярка 3: Развитие на спорта и младежките дейности   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Подпомагане развитието на масовия спорт и високото спортно майсторство х  

2 Подобряване условията за организиране на свободното време в наличните 
спортни и младежки бази 

х  

3 Създаване на територии за спорт и отдих в кварталите х  

4 Осигуряване на младежки пространства за изява х  

5 Поощряване изявите на неправителствения сектор и партньорствата х  

6 Утвърждаване на ефективна система за консултиране и насочване на 
младежката инициатива 

х  

 
Специфична цел 3.6. Гарантиране на обществен ред и сигурност 
Мярка 1: Осъществяване на последователна общинска политика за гарантиране на сигурността и 

предотвратяване на престъпленията.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Осигуряване на полицейско присъствие и изграждане приемни във всички 
квартали 

х  

2 Активизиране на разяснителната работа сред населението в кварталите х  

3 Модернизация на общинската охрана в училищата, целодневните детски 
градини и други детски заведения с оглед опазване здравето на децата 

х  

4 Създаване на общинска полиция  х 

5 Разработване на групи за работа с деца в риск х  

6 Осъществяване на контрол върху дейността на търговски обекти и обекти за 
развлечения 

х  

 
Мярка 2: Превенция и ограничаване на наркоманията.   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Популяризиране на добри практики и модели в превенцията и лечението на 
злоупотребилите с наркотични вещества 

х  

2 Благоустрояване и контрол върху изоставени територии, създаващи 
предпоставка за срещи на наркомани 

х  



3 Придобиване на знания сред родители за предотвратяване на наркоманното 
поведение у децата 

х  

4 Разширяване на дейностите по проектите за борба срещу разпространението на 
ХИВ/СПИН и наркоманиите и работата на консултативните кабинети по 
наркомании и към МКБППМН 

х  

5 Подобряване на здравното обслужване и здравословната и безопасна среда за 
обучение, възпитание и труд 

х  

 
Приоритет 4: Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на управлението. 
Специфична цел 4.1. Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху развитието на общината. 
Мярка 1: Квалифициране на общинската администрация.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Провеждане на обучения за общински служители х  

2 Квалификация на специализираните отдели в новите законови изисквания на ЕС 
към тяхната дейност и задачи 

х  

3 Повишаване мотивацията на общинските служители за извършване услуги в 
полза на гражданското общество 

х  

 
Мярка 2: Подобряване на взаимодействията и координация за прилагане на местната политика.   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Изграждане на партньорство с бизнеса, НПО, социални партньори, държавни 
структури 

х  

2 Прилагане на механизъм за осъществяване на ефективна общинска политика в 
кварталите 

х  

3 Стимулиране работата в мрежа х  

4 Обучения на експертите за работа в екип х  

 
Мярка 3: Укрепване капацитета и подобряване координацията за управление на средства от 

Структурните фондове на ЕС и от национални и международни фондове и програми.   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Обучение и развитие на уменията за разработване и управлението на проекти, 
финансирани от европейски фондове 

х  

2 Създаване на взаимноподкрепящи се групи от експерти по районите и областите 
за подготовка на предложения за финансиране 

 х 

3 Осигуряване финансовия принос на Общината чрез общинския бюджет и/или 
частни партньорства 

х  

 
Специфична цел 4.2. Усъвършенстване управлението на финансите и общинската собственост на 

територията на Община град Добрич – подготовка за финансова децентрализация /Финансово управление 
на общината/. 

Мярка 1: Прилагане на съвременни системи за финансово управление и контрол за целесъобразното 
разходване на бюджетните средства.   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Прозрачност и публично обсъждане от местната общност на проекта за бюджет и 
отчета за неговото изпълнение 

х  

2 Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол на 
публичните средства 

х  

3 Превантивен и текущ контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване 
на бюджетните средства 

х  

 
Мярка 2: Финализиране на общинската приватизация, увеличаване ролята на концесионния процес и 

постигане на ефективно действащ следприватизационен и след концесионен контрол.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 



1 Ефикасно управление на общинската собственост х  

2 Подобряване на условията за инвестиции чрез публично-частни партньорства х  

3 Засилване на ролята и ефективността на следприватизационния контрол  х 

 
Мярка 3: Повишаване събираемостта на дължимите неданъчни приходи   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Контрол по събираемостта на дължимите неданъчни приходи х  

2 Взаимодействие с компетентните органи за подобряване на събираемостта на 
публичните и частните общински вземания 

х  

 
Специфична цел 4.3. Постигане на по-добро и по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса 
Мярка 1: Усъвършенстване организацията на управление и работа в общинската администрация  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Поетапно реализиране на проекта за електронно правителство.  

Осъществяване на текущ документооборот с институции и ведомства с 
електронни документи, подписани с универсален електронен подпис;  
Извършване на услуги по електронен път посредством интернет-страницата на 
Общината, в т.ч. въвеждане на електронни банкови плащания за общински 
услуги 

х  

2 Въвеждане на ISO – стандартите в работата на общинската администрация х  

3 Обезпечаване надеждна физическа и електронна защита на информация и 
документи 

х  

 
Мярка 2: Повишаване информираността на гражданите и прозрачността на работа на Общинската 

администрация и Общинския Съвет  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Повишаване прозрачността, информационната и техническа обезпеченост в 
работа на Общински съвет и на Общинска администрация 

х  

 
Специфична цел 4.4. Подобряване достъпа и развитието на информационните и комуникационни 

технологии в областта на публичните услуги и услугите за бизнеса. 
Мярка 1: Създаване на технологична инфраструктура на електронна Община.   

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Въвеждане на електронни банкови плащания за общински услуги х  

2 Увеличаване обема на е-услугите при административното обслужване на 
гражданите 

х  

 
Специфична цел 4.5. Подпомагане изграждането на местни партньорства за развитие. 
Мярка 1: Междуобщински дейности и проекти.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Участие в съвместни проекти с Общини от Добричка област /създаване на 
междуобщински структури/ в сферата на :  
 
√ Животновъдство - създаване на структура за провеждане на обща политика с 
цел възстановяване на отрасъла ;  
√ Туризъм - обща комуникационна и презентационна стратегия на общ 
туристически продукт;  
√ Екология  
- регионално депо за отпадъци;  
- управление на водите;  
√ Инфраструктура – осигуряване на транспортен достъп при зимни условия ;  
√ Здравеопазване и социални дейности: 

- разработване на здравни пакети от услуги за малките населени места на 
мобилен принцип;  

х  



- скринингови, профилактични програми;  
- изграждане на онко- и тубдиспансер  

2 Участие в съвместни проекти с общини от Североизточния район за планиране х  

3 Създаване на междуобщинска структура и общ финансов фонд за проекти, 
имащи значение за повече общини и области 

х  

 
Мярка 2: Изграждане на партньорства за мониторинг, оценка и актуализация на Общинския план за 

развитие.  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Актуализация на Общинския план за развитие с отчитане потребностите на 
бизнеса, НПО и социалните партньори 

х  

2 Ежегоден мониторинг и оценка на ОПР на Община град Добрич х  

 
Приоритет 5: Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на 

партньорството и добросъседството. 
Специфична цел 5.1. Развитие на трансграничното сътрудничество. 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Участие в проекти по програмата за трансгранично сътрудничество х  

2 Съвместни бизнес инициативи с общини от СИПР, област Добрич и Румъния х  

3 Интегриране на Еврорегион Добрич х  

 
Специфична цел 5.2. Разширяване на международно сътрудничество и ефективността на връзките с 

обществеността 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Поддържане високо ниво на информираност на обществеността за дейността на 
местната власт 

х  

2 Усъвършенстване на механизмите за участие на гражданите в процесите на 
местната власт 

х  

3 Усъвършенстване механизмите за участието на гражданите в процесите на 
местната самоуправление 

х  

4 Усъвършенстване на рекламната стратегия на Добрич х  

5 Поддържане на създадените международни контакти и акцентиране върху 
икономическите аспекти на сътрудничество 

х  

 
Специфична цел 5.3. Работа в мрежа и обмен на опит с европейските градове. 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Работа в мрежа с общини от ЕС х  

2 Създаване на система за работа с побратимени градове х  

 
Специфична цел 5.4. Културният потенциал – градивна форма на международно сътрудничество и 

промоция на Общината /култура/ 
Мярка 1: Иницииране и осъществяване на културни прояви, конкурси, изложения и други промоционални 

прояви с международен характер 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Утвърждаване на Добрич като фестивален град х  

2 Лятна академия „Добруджа“ х  

3 Включване на международни фестивални прояви на общината в Европейската 
асоциация на фестивалите 

х  

 
 



Приложение № 3: Използване на възможностите за финансиране от националния бюджет, оперативни програми  и механизми за финансиране от ЕС 

 

№ Проект Кратко описание 
Управляващ 
орган/ Схема 

Обща стойност 
в лв. 

Период на 
реализация 

1 „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” 

ОПРР 4 998 141     Юни 2013-
Юни  2015 

2 „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 

ОПРР 549 960     Март 2013-
Септември 2014 

3 „Повишаване на квалификацията 
на служителите 

Подобряване на професионалната компетентност и капацитета на 
служителите от общинска администрация 

ОПАК 
BG051PO002-12-

2.2-07 

89 395     Април 2013-Април 
2014 

4 „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 

ОПРР 486 245     Август 2012– Август 
2014 

5 „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 

ОП „Околна 
среда” 

38 877 376     Декември 2012-
Септември 2015 

6 „Ръка за помощ” Домашен социален патронаж, доразвиване на Звено за услуги в 
домашна среда 

ОПРЧР 247 622     Ноември 2012-Май 
2014 

7 „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 

ОПОС 115 000 000     2012–2014 

8 „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 

ОПРР 2 866 713     Януари 2012-
Декември 2014 

9 „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 

INTERREG  IVC 93 840     Януари 2012-
Декември 2014 



Споразумението на Кметовете 

10 „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 

ОПТП 415 122     Юли 2011-Юли 
2014 

11 „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 

ОПРР 423 496     Юни 2011-
Декември 2013 

12 „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 музей 

ОПРР - 
BG161PO001 - 3.1 
- 03 – 2010 - 020 

3 602 052     11. 2011 – 11. 2013 

13 „Добрич –  жива шевица от 
таланти” 

Организиране и промотиране  на фестивал с традици - онни културни 
прояви, но реализирани по ино - вативен, интригуващ и некон - 
венционален  начин, подчертаващ идентичността и неповторимостта 
на града 

ОПРР -
BG161PO001 -1.1 
– 10 – 2010- 025 

428 926     08. 2011 – 08. 2013 

14 „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 рекаДобричка в 
участъка от околовръстен път до вливането на дере Сердика(пресечна 
точка между ЖК Строител,  ЖК Иглика и река Добричка) 

ОПРР - 
BG161PO001 - 1.4 
– 06 – 2010 - 008 

909 687     06. 2011- 06. 2013 

15 POFTIC –„Повишаване потенциала 
за развитие чрез организиране на 
възможностите и подобряване на 
туристическата инфраструктура в 
трансграничния регион” 

Подобряване, модерни - зиране и разширяване инфра - структурата 
на ЦЗПЖ град Добрич и Музеен комплекс град Констанца. Съвместни 
туристически инициативи 

ТГС Румъния – 
България 2007 - 

2013 

2 806 214     04. 2011 – 09. 2012 

16 „Изграждане на зона за отдих, 
спорт и възстановяване и 
оформяне на защитен зелен пояс в 
град Добрич” 

Почистване и облагородяване на зелените площи, презатревяване, 
засаждане на растителност и оформяне на зелен защитен пояс с 
дървесни групи и изграждане на зона за отдих, спорт и 
възстановяване оборудвана с пейки, кошчета за смет и площадка с 
фитнес уреди включително и за хора в неравно - стойно положение 

ПУДОС 10 000     2013г. 

17 „Реконструкция на бул. „25 - ти 
Септември” – пешеходна зона” 

Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, зелени 
площи, детски площадки, велосипедни трасета, обществе - ни 
паркинги. Поставяне на пейки, беседки, чешми и други Реконструкция 
на улични мрежи. Въвеждане на енерго - спестяващо улично 
осветление. Създаване на достъпна архитектурна среда 

ОПРР - 
BG161PO001 - 1.4 
– 05 – 2009 - 019 

5 013 386     07. 2010 – 07. 2012 

18 „Българските библиотеки - 
съвременни центрове за четене и 
информираност” 

Обновяване на фонда с книги, информационни материали и др. МК 5 700     11 - 12 2012 



19 „Българските библиотеки - 
съвременни центрове за четене и 
информираност” 

Обновяване на фонда с книги, информационни материали и др. МК 10 600     07 – 11 2012 

20 „Към по -качествено образование в 
ареал Добрич чрез обновена и 
модернизирана инфраструктура” 

Строително - ремонтни дейности, оборудване и обза - веждане 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 

ОПРР - BG161 PO 
001 - 1.1 – 01 - 

2007 

5 093 350     02.2009-11.2010 

21 Active A.G.E Социална адаптация на лица над 45 години. Дейности - включване на 
лица над 45 години в различни адаптивни групи, за постигане на 
социалната им адаптация 

URBACT ІI 60 000     11. 2008 - 06. 2011 

22 „План Бъдеще” Създаване на Гео - графска информационна система на подземни 
проводи и съоръженията към тях. 

ФМ на ЕИП 590 426     04. 2009 – 04. 2011 

23 „Почистване на зелени площи в кв. 
градина резиденция, озеленяване 
и обособяване на зона за отдих” 

Национална кампания «Обичам природата – и аз участвам!» МОСВ - ПУДООС 10 000     05 – 12 2011г. 

24 „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) 

ОПРР - 
BG161РО001 - 4.2 
– 01 – 2008 - 009 

215 142     04. 2009 – 10. 2010 

25 „Моето училище - моят интересен 
свят” 

Създаване на благо - приятни условия за развитие на творческия, 
физически и интелек - туален потенциал на децата в град Добрич 

ОПРЧР - 
BG051PO001 - 4.2. 

03 

367 627     09. 2009 – 06. 2010 

26 NODUS Координиране на политиките за възстановяване в областта на 
регионалното и градско планиране 

URBACT ІІ 62 000     11. 2008 - 06. 2011 

27 „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 и 

Норвежка 
програма 

78 233     03. 2009 – 03. 2011 

28 „Рехабилитация и реконструкция 
на общински пътища на 
територията на Община град 
Добрич” 

Рехабилитация и рекон - струкция на 6 пътни отсечки, с прибли - 
зителна дължина 7000 м. 

ОПРР - BG161 PO 
001 - 2.1.- 02 – 

2007 - 029 

4 974 500     09. 2009 – 09. 2011 

29 „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 

МРРБ - 
Техническа 

помощ BG2005 – 
017 – 455 -01 - 04 

60 000     2009 - 2010 

30 „ИНТЕГРОМА” Интеркултурно образование, възпитание и интеграция на деца от 
ромски произход. Прилагане на политиката на равни възмож - ности 

ОПРЧР - BG051 
РO001 – 07 - 4.1 - 

80 260     06. 2008 – 12. 2009 



на етносите 01 

31 Проект “Красива България” –
  Художествена галерия Добрич 

Ремонтни дейности на Художест – вената галерия “Красива 
България” 

207 210     2009 

32 „Разширяване и задълбочаване на 
връзките с общини от държави от 
ЕС” 

Реализиране на партньор - ски проект с Нови Сонч, Полша – междуна 
- родна конферен - ция “Трансграничен екотуризъм” 

Норвежка 
програма 

2 400     09. 2008 – 09. 2010 

33 „Да го направим заедно… за по-
чиста околна среда” 

Облагородяване на междублокови пространства, озеленяване и 
обзавеждане с детски съоръ - жения, пейки и кошчета 

ПУДООС 9 765     11. 2009 

34 „Съфинансиране на проекти за 
енергийноефективно саниране на 
училищни сгради” 

Ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност в 
училищните сгради 

НП за 
съфинансиране 

на МОН 

131 820     2009 

35 „SIGRIT – Геопространствена 
информационна система за 
намаляване на риска от 
наводнения чрез развиване на 
информационни и 
комуникационни технологии в 
пограничния регион”+ 

Намаляване на риска от навод - нения чрез развиване на 
информацион - ните и комуни - кационни технологии в транс - 
граничния регион 

PHARE 
CBC2005RO2005 – 
017 – 535. 01. 02. 

04 

1 096 634     2007 - 2009 

36 „RITI – Международна мрежа на 
информационни терминали 
Румъния-България” 

Развитие на международна мрежа от 16 пункта (терминали) за 
туристическа информация в трансграничната зона Румъния - 
България. 

PHARE 
CBC2005RO2005 – 
017 - 535.01.01.13 

55 338     2007 - 2009 

37 „Художествена Галерия” Ремонтни дейности – покрив, фасади, подмяна на дограма Проект „Красива 
България” 

208 094     2009 

38 „Съфинансиране на общински 
инвестиционни проекти за ремонт 
на спортни съоръжения” 

Ремонт на спортни съоръжения НП за 
съфинансиране 

на МОН 

29 500     2009 

39 „Съфинансиране на проекти за 
енергийноефективно саниране на 
училищни сгради” 

Мероприятия за повишаване на енергийната ефективност НП за 
съфинансиране 

на МОН 

73 250     2008 

40 „За достоен живот” Предоставяне на социални услуги ОПРЧР -
  BG051РO001 – 

07 - 5.2 - 01 

88 000     2008 - 2009 

41 „MUSEC -Мултиплициране на 
Устойчивите Енергийни Общности–
  План за дейности” 

Разработване и прилагане на стратегии и добри практики в областта 
на устойчиви Енергийни източници 

EC - Интелигентна 
енергия- EIE – 
06024 - 512. 

445716 - MUSEC 

60 499     2008 - 2009 

42 „Устойчив туризъм и управление на 
природните ресурси” 

Устойчиво развитие на туризма в транс - граничен регион Добрич - 
Констанца, чрез развитие и подобряване на околната среда 

PHARE CBC BG – 
2005 – 017 - 455. 

353 275     2007 - 2008 



01 .02 - МРРБ 

43 "Дейности по рехабилитация след 
наводненията на малки местни и 
регионални инфраструктури " 

Ремонт на пътни отсечки - ул. "Ген. Г. Попов" и Местен път "Гази баба" 
с приблизителна дължина 5190м. 

МРРБ - PHARE BG 
2005 – 017 – 684 – 

01 - 10 

260 494     2007 - 2008 

44 „Подкрепа за основаването на 
бизнес зона на публично-частно 
партньорство” 

Направени - предпроектно проучване, правен анализ, изготвен ПУП 
на Бизнес Зоните Добрич 

МРРБ - PHARE BG 
2004 – 016 – 711 . 
11 . 04 ESC – GPPP 

– A - 011 

24 506     2006 

45 „Надежди, таланти, майстори” 
Добрич -Албена 

Стимулиране развитието на млади дарования; Между - народни 
контакти с художествен ефект 

МК 42 556     2007 

46 „Седмица на камерната музика” Популяризиране на българското композиторско и изпълнителско 
изкуство 

МК 6 879     2007 

47 „Фолклор без граници” Добрич -
Албена 

Откриване и поддържане на нови дарования; утвърждаване и 
развитие на активен културен обмен 

МК 28 855     2007 

48 „Надежди, таланти, майстори” 
Добрич- Албена 

Стимулиране развитието на млади дарования; Международни 
контакти с художествен ефект 

МК 48 149     2007 

49 „Шарена дъга над равнината” Участие в ХХІ Световен фолклорен фестивал  в град Острозебеке, 
Белгия със спектакъла 

МК 6 600     2007 

50 „Дарованията на Добрич” Стимулиране на млади дарования. МК 4 148     2007 

51 „Саниране на училищни сгради” Подмяна на дограма МОН 300     2007 

52 „Създаване на достъпна среда” Строително - ремонтни дейности и изграждане на рампа за инвалиди. МОН 45 000     2007 

53 „Развитие на извънкласната и 
извън училищна дейност” 

Създаване на условия за пълноценно развитие на учениците в 
извънкласните и извън - училищни форми 

МОН 149 000     2007 

54 „Безопасно училище” Въвеждане на видео наблюдение в училищата МОН 71 840     2007 

55 „Подобряване на положението и 
включване на етнически 
малцинства в неравностойно 
положение със специална 
насоченост към ромите” 

Строително - ремонтни работи и доставка на учебно - технически 
пособия 

PHARE 150 000     2007 

  Обща стойност на ресурса    191 580 125       

 

 



Приложение №  4: Изпълнение на планираните финансови ресурси за периода на действие на 

плана. 

Изпълнение на ОПР за 2007 година 

Приоритет/Цел/ 

Мярка/Проект 

Предвидено финансиране Общо 

предвидено 

финансиране 

Отчетени разходи към 2007 Общо 

отчетени 

разходи 
РБ ОБ 

Други 

източници 
РБ ОБ 

Други 

източници 

Приоритет 1       1 160 298       1 016 133 

Цел 1   304 845 633 318 938 163   285 211 621 066 906 277 

Цел 2   62 000 44 135 106 135   12 000 44 656 56 656 

Цел 3       0       0 

Цел 4   116 000   116 000   53 200   53 200 

Приоритет 2         8 671 743       8 349 906 

Цел 1 173 000 262 000   435 000 172 000 155 952   327 952 

Цел 2 669 350 4 591 327 976 066 6 236 743 669 350 4 191 238 661 366 5 521 954 

Цел 3 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000   500 000 2 500 000 

Приоритет 3        1 855 261       1 476 463 

Цел 1 80 855 49 406   130 261 81 054 48 259   129 313 

Цел 2 10 000 125 000   135 000 2 600 121 714   124 314 

Цел 3   1 000   1 000       0 

Цел 4 310 000 323 000 400 000 1 033 000 300 000 162 487 518 840 981 327 

Цел 5 38 000 472 000 40 000 550 000   240 709   240 709 

Цел 6 200 4 300 1 500 6 000   800   800 

Приоритет 4       196 700       129 353 

Цел 1       0       0 

Цел 2     55 000 55 000     55 000 55 000 

Цел 3   7 000   7 000   2 096   2 096 

Цел 4 5 000 81 700 5 000 91 700 7 466 30 668 14 454 52 588 

Цел 5   23 000 20 000 43 000   17 169 2 500 19 669 

Приоритет 5       97 000       104 797 

Цел 1       0       0 

Цел 2   22 000 5 000 27 000   11 621   11 621 

Цел 3       0       0 

Цел 4 3 000 30 000 37 000 70 000 8 000 47 926 37 250 93 176 

Общо  за 2007 г. 3 289 405 6 474 578 2 217 019 11 400 853 3 240 470 5 381 050 2 455 132 10 568 586 



 

Изпълнение на ОПР за 2008 година 

Приоритет/Цел/ 

Мярка/Проект 

Предвидено финансиране общо 

предвидено 

финансиране 

Отчетени разходи към 2008 Общо 

отчетени 

разходи 
РБ ОБ 

Други 

източници 
РБ ОБ 

Други 

източници 

Приоритет 1       106 897       50 919 

Цел 1   17 125 22 278 39 403   17 125   17 125 

Цел 2   30 000 2 494 32 494     2 494 2 494 

Цел 3   35 000   35 000       0 

Цел 4       0   31 300   31 300 

Приоритет 2         11 404 681       2 904 741 

Цел 1   551 400   551 400   282 324   282 324 

Цел 2 280 000 7 874 000 1 690 000 9 844 000 194 500 1 863 540 33 800 2 091 840 

Цел 3 57 000 610 770 341 511 1 009 281 36 388 210 875 283 314 530 577 

Приоритет 3        2 734 973       1 757 345 

Цел 1 74 600 239 669 175 645 489 914 36 960 48 571 1 560 87 091 

Цел 2   120 000   120 000   140 790   140 790 

Цел 3   1 000   1 000       0 

Цел 4 548 965 295 250 674 000 1 518 215 551 288 234 350 228 896 1 014 534 

Цел 5   580 000 10 000 590 000 46 671 450 513 1 780 498 964 

Цел 6 3 200 12 644   15 844 6 816 9 150   15 966 

Приоритет 4       94 600       81 285 

Цел 1       0       0 

Цел 2       0       0 

Цел 3   2 600   2 600 3 705     3 705 

Цел 4   50 000   50 000   35 646 6 454 42 100 

Цел 5   32 000 10 000 42 000 14 000 17 600 3 880 35 480 

Приоритет 5       165 000       123 894 

Цел 1       0       0 

Цел 2   5 000   5 000   10 294   10 294 

Цел 3       0       0 

Цел 4   120 000 40 000 160 000 5 000 81 000 27 600 113 600 

Общо за 2008 г. 963 765 10 576 458 2 965 928 14 506 151 895 328 3 433 078 589 778 4 918 184 

 



 

Изпълнение на ОПР за 2009 година 

Приоритет/Цел/ 

Мярка/Проект 

Предвидено финансиране общо 

предвидено 

финансиране 

Отчетени разходи към 2009 Общо 

отчетени 

разходи 
РБ ОБ 

Други 

източници 
РБ ОБ 

Други 

източници 

Приоритет 1       7 030 000       19 979 

Цел 1       0       0 

Цел 2   30 000   30 000       0 

Цел 3       0       0 

Цел 4 900 000 100 000 6 000 000 7 000 000   19 979   19 979 

Приоритет 2         20 478 010       3 804 176 

Цел 1 88 564 345 600 561 861 996 025   304 282 87 695 391 977 

Цел 2 2 626 712 3 915 000 12 880 273 19 421 985 661 741 2 661 633 30 000 3 353 374 

Цел 3   60 000   60 000   58 825   58 825 

Приоритет 3        9 901 392       2 119 831 

Цел 1 71 000 58 000 40 000 169 000 57 736 39 125 40 000 136 861 

Цел 2   30 000   30 000   20 000   20 000 

Цел 3 192 000     192 000 252 261     252 261 

Цел 4 287 209 713 395 5 303 580 6 304 184 492 483 416 303 276 709 1 185 495 

Цел 5 475 272 469 000 2 225 547 3 169 819 96 515 311 310 102 000 509 825 

Цел 6   36 389   36 389   15 389   15 389 

Приоритет 4       683 637       55 011 

Цел 1       0       0 

Цел 2       0       0 

Цел 3 83 645 37 000 473 992 594 637   14 545   14 545 

Цел 4   1 000 48 000 49 000   33 946   33 946 

Цел 5   30 000 10 000 40 000   6 520   6 520 

Приоритет 5       624 938       81 373 

Цел 1       0       0 

Цел 2   62 808 407 130 469 938   10 214 13 859 24 073 

Цел 3       0       0 

Цел 4 5 000 120 000 30 000 155 000 7 000 31 600 18 700 57 300 

Общо за 2009 г. 4 729 402 6 008 192 27 980 383 38 717 977 1 567 736 3 943 671 568 963 6 080 370 

 



 

Изпълнение на ОПР за 2010 година 

Приоритет/Цел/ 

Мярка/Проект 

Предвидено финансиране общо 

предвидено 

финансиране 

Отчетени разходи към 2010 Общо 

отчетени 

разходи 
РБ ОБ 

Други 

източници 
РБ ОБ 

Други 

източници 

Приоритет 1       2 901 214       34 980 

Цел 1       0       0 

Цел 2       0       0 

Цел 3       0       0 

Цел 4   92 971 2 808 243 2 901 214   34 980   34 980 

Приоритет 2         34 764 082       11 997 918 

Цел 1 88 564 290 800 780 424 1 159 788   537 227 284 066 821 293 

Цел 2 179 823 2 802 256 29 727 950 32 710 029   2 062 511 8 544 399 10 606 910 

Цел 3   509 066 385 199 894 265   184 516 385 199 569 715 

Приоритет 3        9 541 200       6 576 922 

Цел 1   20 000 199 936 219 936   18 835 39 987 58 822 

Цел 2   20 000   20 000   8 500   8 500 

Цел 3 763 830     763 830 264 818     264 818 

Цел 4 153 050 347 360 5 165 945 5 666 355 396 700 431 075 5 236 304 6 064 079 

Цел 5 2 000 325 000 2 518 819 2 845 819   163 862   163 862 

Цел 6   25 260   25 260   16 841   16 841 

Приоритет 4       466 000       271 954 

Цел 1       0       0 

Цел 2       0       0 

Цел 3   41 000   41 000   29 970   29 970 

Цел 4   25 000 400 000 425 000   22 861   22 861 

Цел 5       0   27 626 191 497 219 123 

Приоритет 5       356 677       75 085 

Цел 1       0       0 

Цел 2   41 208 230 469 271 677       0 

Цел 3   5 000   5 000   360   360 

Цел 4 5 000 60 000 15 000 80 000   54 300 20 425 74 725 

Общо за 2010 г. 1 192 267 4 604 921 42 231 985 48 029 173 661 518 3 593 464 14 701 877 18 956 859 

 



 

Изпълнение на ОПР за 2011 година 

Приоритет/Цел/ 

Мярка/Проект 

Предвидено финансиране общо 

предвидено 

финансиране 

Отчетени разходи към 2011 Общо 

отчетени 

разходи 
РБ ОБ 

Други 

източници 
РБ ОБ 

Други 

източници 

Приоритет 1       5 838 854       181 704 

Цел 1       0       0 

Цел 2     399 999 399 999     25 581 25 581 

Цел 3       0       0 

Цел 4 226 434 145 115 5 067 306 5 438 855 12 925 58 866 84 332 156 123 

Приоритет 2         26 405 128       13 049 403 

Цел 1 49 997 895 272 1 886 804 2 832 073 24 360 754 564 1 048 195 1 827 119 

Цел 2 1 999 100 1 571 964 19 413 757 22 984 821 162 490 1 122 417 9 424 654 10 709 561 

Цел 3 384 328 193 980 9 926 588 234 341 098 161 700 9 925 512 723 

Приоритет 3        5 516 449       1 926 889 

Цел 1   20 000 357 275 377 275   17 227 350 473 367 700 

Цел 2       0   6 179   6 179 

Цел 3 108 825 39 136 2 952 201 3 100 162 96 621 50 115 1 476 148 212 

Цел 4 179 929 104 300 24 533 308 762 128 412 229 386 15 315 373 113 

Цел 5 5 000 257 511 1 443 223 1 705 734 3 000 157 993 848 301 1 009 294 

Цел 6   24 516   24 516   20 778 1 613 22 391 

Приоритет 4       107 100       40 883 

Цел 1       0       0 

Цел 2       0       0 

Цел 3   16 500   16 500   8 763   8 763 

Цел 4   90 600   90 600   32 120   32 120 

Цел 5       0       0 

Приоритет 5       95 000       112 117 

Цел 1       0       0 

Цел 2   5 000   5 000   9 417   9 417 

Цел 3   5 000   5 000       0 

Цел 4 5 000 60 000 20 000 85 000 4 000 78 300 20 400 102 700 

Общо за 2011 г. 2 958 613 3 428 894 31 575 024 37 962 531 772 906 2 707 825 11 830 265 15 310 996 

 



 

Изпълнение на ОПР за 2012 година 

Приоритет/Цел/ 

Мярка/Проект 

Предвидено финансиране общо 

предвидено 

финансиране 

Отчетени разходи към 2012 Общо 

отчетени 

разходи 
РБ ОБ 

Други 

източници 
РБ ОБ 

Други 

източници 

Приоритет 1       5 828 977       2 571 500 

Цел 1       0       0 

Цел 2 62 268   352 854 415 122 11 999   67 990 79 989 

Цел 3       0       0 

Цел 4 760 420 130 115 4 523 320 5 413 855 333 673 105 756 2 052 082 2 491 511 

Приоритет 2         27 359 071       3 625 883 

Цел 1 106 994 2 813 856 1 559 570 4 480 420 81 293 204 192 141 304 426 789 

Цел 2 1 929 671 7 420 172 12 968 603 22 318 446 256 168 2 430 755 340 190 3 027 113 

Цел 3   560 205   560 205   171 981   171 981 

Приоритет 3        2 722 955       1 985 628 

Цел 1 16 800 20 000 74 346 111 146   15 778 226 377 242 155 

Цел 2   5 500   5 500     5 500 5 500 

Цел 3   39 136 681 005 720 141   36 359 67 513 103 872 

Цел 4 433 226 450 000 172 500 1 055 726 940 496 153 000 70 200 1 163 696 

Цел 5 52 893 221 946 520 087 794 926 28 086 179 100 255 771 462 957 

Цел 6   35 516   35 516 1 850 5 598   7 448 

Приоритет 4       88 200       33 422 

Цел 1       0       0 

Цел 2       0       0 

Цел 3   14 800   14 800   8 085   8 085 

Цел 4 40 000 32 400 1 000 73 400 6 192 19 145   25 337 

Цел 5       0       0 

Приоритет 5       99 000       73 576 

Цел 1       0       0 

Цел 2   13 000 6 000 19 000   19 920 7 000 26 920 

Цел 3       0   43 656 3 000 46 656 

Цел 4 5 000 60 000 15 000 80 000       0 

Общо за 2012 г. 3 407 272 11 816 646 20 874 285 36 098 203 1 659 757 3 393 325 3 236 927 8 290 009 

 



Изпълнение на ОПР за 2013 година 

Приоритет/Цел/ 

Мярка/Проект 

Предвидено финансиране 

общо 

предвидено 

финансиране 

Отчетени разходи към 2013 

Общо 

отчетени 

разходи 
РБ ОБ 

Други 

източници 
РБ ОБ 

Други 

източниц

и 

Приоритет 1       3 308 408       2 673 557 

Цел 1       0       0 

Цел 2 465 982 53 548 2 788 878 3 308 408 385 907 41 842 2 245 808 2 673 557 

Цел 3       0       0 

Цел 4       0       0 

Приоритет 2         177 968 008       16 737 696 

Цел 1 22 865 3 664 606 205 790 3 893 261 8 755 226 498 74 420 309 673 

Цел 2 17 325 833 13 045 851 104 416 482 134 788 166 1 345 904 1 529 810 8 444 123 11 319 837 

Цел 3 5 540 026 1 309 994 32 436 561 39 286 581   101 205 5 006 981 5 108 186 

Приоритет 3        4 781 911       2 619 216 

Цел 1 20 000 10 000 225 000 255 000 19 191 10 000 222 094 251 285 

Цел 2   57 500   57 500   8 000   8 000 

Цел 3     860 749 860 749     220 338 220 338 

Цел 4 1 504 157 200 000 1 127 941 2 832 098 1 111 336 44 600 484 852 1 640 788 

Цел 5 18 685 531 943 178 820 729 448 15 236 356 461 115 024 486 721 

Цел 6   47 116   47 116 5 512 6 572   12 084 

Приоритет 4       157 395       92 106 

Цел 1     89 395 89 395     49 639 49 639 

Цел 2       0       0 

Цел 3   38 000   38 000   11 926   11 926 

Цел 4   30 000   30 000   11 219 19 322 30 541 

Цел 5       0       0 

Приоритет 5       77 000       39 566 

Цел 1       0       0 

Цел 2   17 000   17 000   12 566   12 566 

Цел 3       0       0 

Цел 4   50 000 10 000 60 000   27 000   27 000 

Общо за 2013 г. 24 897 548 19 055 558 142 339 616 186 292 722 2 891 841 2 387 699 
16 882 

601 
22 162 141 



 


