
 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА  

НА 

 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА  

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 ГОДИНА 

 

Доклад 

 

 

 

 

Изготвен от Глобал метрикс ООД 

 

София, април 2014 г 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

Съдържание 
Въведение ................................................................................................................................................................... 2 

1. Принципи и подход на предварителната оценка ............................................................................................ 4 

2. Оценка на проекта на общински план за развитие на община град Добрич 2014-2020 ............................. 5 

3. Визия, цели и приоритети, външна съгласуваност на общинския план за развитие ................................. 16 

4. Индикативна финансова таблица .................................................................................................................... 21 

5. Индикатори за оценка и наблюдение на плана ............................................................................................ 22 

6. Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана ............................................................. 22 

7. Програма за реализация на общинския план за развитие ........................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въведение  
 



3 
 

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо 

планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното 

развитие (ЗРР). Общинският план за развитие (ОПР) като стратегически документ обвързва сравнителните 

предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за 

постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в 

общината и устойчиво развитие. Съответствието на общинския план за развитие с изискванията, залегнали 

в стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, се отнася до 

това, в каква степен плановият документ, разработен и прилаган на местно ниво, отразява общия 

европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на регионите и местните 

общности в ЕС.  

В съответствие с чл. 32 на ЗРР, при разработването на общински план за развитие задължително се 

извършва предварителна оценка. Тя включва:  

1) оценка за социално-икономическото въздействие на ОПР;  

2) екологична оценка по реда на ЗООС.  

Анализите и независимите оценки за адекватност и реалистичност на определените цели и приоритети на 

Общинския план за развитие на Община град Добрич за периода 2014-2020 г. и на необходимите ресурси и 

действия за реализацията му в рамките на предварителната оценка на въздействието му върху социално-

икономическото развитие, допринасят за подобряване качеството на плана и способстват за бъдещото му 

ефективно и ефикасно изпълнение.  

Предварителната оценка на социално-икономическото въздействие служи и като база за сравнение и 

ориентир за извършване на надеждна междинна и последваща оценка за резултатите от изпълнението на 

общинския план за развитие за периода 2014-2020 година. 

Чрез обобщен анализ и препоръки от независим екип експерти се цели постигане на реалистична 

обоснованост на плана, който дефинира и определя политиката за балансирано и устойчиво 

социално-икономическо развитие на общината през разглеждания период. 

Оценката има за задача да установи дали планът е съобразен с целите и приоритетите на политиката за 

социално-икономическо сближаване на Европейския съюз и Националните стратегически документи за 

регионално развитие, като Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020, Регионален план 

за развитие на Североизточен район 2014-2020, Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 

при спазване разпоредбите на Закона за регионалното развитие на Република България 2012-2020, 

Правилника за прилагане на ЗРР и Методически указания за разработване на Национална стратегия за 

регионално развитие (2012-2022 г.), Регионални планове за развитие на районите ниво 2 (2014-2020 г.), 

Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.), Общински планове за развитие (2014-2020 г.). 
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1. Принципи и подход на предварителната оценка 

Принципи на оценката  

Предварителната оценка се базира на следните основни принципи:  

Адекватност - оценката изследва съответствието на постигнатите резултати с заявените нужди, 

очаквания, както и връзките с документите и политиките на общоевропейско ниво;  

Релевантност  - анализира целите и тяхната адекватност на социално-икономическия контекст през 

оценявания период. Оценяват се въпроси като концентрация върху най-належащите потребности и важни 

елементи, които ще ускорят и подобрят развитието;  

Ефикасност - анализира връзката между планираните ресурси и очакваните резултати по цели и 

направления;  

Ефективност – оценява се приноса на приоритетните направления и цели за удовлетворяване на 

идентифицираните проблеми, очаквания и нужди;  

Устойчивост на резултатите - преценка до каква степен може да се очаква, че предвидените 

приоритетни направления и цели в развитието ще запазят своята релевантност към хоризонта на 

програмния документ, в съответствие с предвиденото финансово осигуряване.  

Основни дейности и обхват:  

Последователно беше направен преглед и оценка на всички части на Общинския план за развитие на 

община град Добрич за периода 2014-2020: социално-икономически анализ, SWOT анализ, стратегия.  

Предварителната оценка е част от самия процес на разработване на Общинския план за развитие на 

община град Добрич за периода 2014-2020 г. Предмет на оценката бяха следните аспекти на плановия 

документ:  

1) Оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и процеси, проблеми и потенциал 

на икономическото, социалното, инфраструктурното и екологичното развитие на Община град 

Добрич;  

2) Оценка на съответствието и обвързаността на SWOT анализа със социално- икономическия анализ и 

с дефинираните цели и приоритети за развитие на общината;  

3) Оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и приоритетите за развитие на 

Община град Добрич за периода 2014-2020 г., интегрираността и взаимодействието между 

отделните приоритети и стратегически цели, както и тяхното съответствие и обвързаност с 

релевантните стратегически документи на областно, регионално, национално и европейско ниво;  

4) Преценка на обема и ефективността на предвидените финансови ресурси за постигането на целите 

Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. и обосноваността на разпределението им 

спрямо заложените цели и приоритети; 

5) Анализ на уместността, яснотата и броя на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението 

на ОПР за периода до 2020 г., включително по отношение на информационното му осигуряване; 



5 
 

6) Оценка на описаните действия и механизми за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР, 

включване на партньорите в процеса на тяхното разработване и изпълнение, както и дейностите за 

информационно осигуряване и публичност на плана; 

7) Оценка на описаните действия и механизми за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР, 

включване на партньорите в процеса на тяхното разработване и изпълнение, както и дейностите за 

информационно осигуряване и публичност на плана.  

Общинският план за развитие на община град Добрич е разработен като средносрочен документ за 

периода 2014-2020 г., с помощта на който се определят целите и приоритетите за развитие на общината, 

както и ресурсите за неговата реализация. Негова основна цел е да бъде практическо средство и 

методическо ръководство за управление на общината с участието на всички заинтересовани страни в 

рамките на местното развитие.  

Обект на предварителната оценка са следните съставни части на ОПР на община град Добрич:  

1) Анализ на икономическото и социално развитие на община град Добрич  

2) Стратегия за развитие на община град Добрич  

3) Индикативна финансова таблица  

4) Индикатори за наблюдение и оценка на плана  

5) Система за наблюдение и оценка на общинския план за развитие  

6) Прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност  

7) Програма за реализация на Общинския план за развитие  

Заключение: В ОПР са разработени и включени всички задължителни части за този планов документ в 

съответствие с ППЗРР и Методическите указания на МРР. 

2. Оценка на проекта на общински план за развитие на община град 

Добрич 2014-2020 
 

Анализ на икономическото и социално развитие на община град Добрич 

Направеният преглед на анализа на икономическото и социално развитие на община град Добрич показва, 

че частта е разработена подробно и изчерпателно, използвани са актуални данни и са изведен проблемен 

анализ в развитието през последните години. 

В анализа са представени следните точки както следва: 

1. Обща характеристика на общината 

Към общата характеристика на общината са разгледани следните елементи: 

 Местоположение, площ 

В тази част от анализа са разгледани географското положение, площта, релеф, геоложки строеж, 

климат, води, почвена и растителна покривка. 

 Население и демографски процеси, протичащи на територията на общината 
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В тази точка са разгледани: брой на населението, естествено и механично движение, структура  на 

населението – възрастова, образователна, етническа и икономическа активност.  

 Икономически потенциал 

Представена е информация за отрасловата структура на икономиката; данни за дела на 

заетост във вторичния и третичния сектор на икономическия комплекс, както и данни за приходите 

от продажби и дейност и размера на брутната продукция. Освен това са описани и броят на 

фалирали и новоразкрити стопански субекти в условията на икономическата криза.  

 Туристическата функция 

Включва кратко описание и капацитета на обектите на туристическата инфраструктура, която 

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

историческото наследство, заведения за хранене, туроператорски агенции и др. Предоставени са 

данни за реализирани нощувки, брой на пренощували лица и приходите от нощувки към 2013 г.  

 Транспортна система 

Включва информация за второкласни пътища от Републиканската пътна мрежа, които осъществяват 

връзки с пътищата  от по-висок и по-нисък клас. 

 Уличната мрежа 

Включва информация за общата дължина и конфигурацията на уличната мрежа.  

 Инженерни мрежи 

Описано е състоянието и количествените параметри на В и К  мрежата, точкови и линейни елементи 

на електроенергийната система, топлофикационната и  газификационната мрежа. 

 Образование 

Представен е характерът на образователната инфраструктура, броят на професионалните и 

профилирани училища. 

 Здравеопазване 

В тази точка е описана схематично системата на здравеопазването в общината, включваща лечебни 

заведения с общински (градски) и с надобщински (областни) функции. Предоставена е информация 

за броя на лечебните заведения в община град Добрич и капацитета от болнични легла в тях. Става 

ясно, че общинското здравеопазване обхваща също шест детски ясли и два филиала, в които се 

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

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

 Култура 

Представени са обектите на културната инфраструктура, формите на култура, културният календар 

на общината. Включена е и информация за богатото културно наследство на община град Добрич. 

 Общинска политика 

В тази точка е подчертан фактът, че община град Добрич се е утвърдила като една от най-

активните при подготовката на проекти, финансирани от различни финансови донори. Размерът на 

привлечените средства по линия на оперативни програми за периода 2007-2013 възлиза на  191 580 

хил. лв.  
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Извод:  Целта на тази първа част от социално – икономическия анализ е да се направи кратко 

представяне на община град Добрич. Основните елементи представят обща информация за 

местоположението, структурното и икономическо развитие на община град Добрич. 

Структурата и съдържанието съответстват на изискванията, заложени в Методическите 

указания на МРРБ. За целите на анализа са използвани актуални данни, проследяват се основни 

тенденции и характеристики в развитието на общината. Това, което прави впечатление е, че 

гр. Добрич е най-големият и най-населен град в Добруджа и втори по големина в Североизточна 

България. Населението на града е фактор, който оказва определящо влияние за развитието на 

неговите функции и за големината на зоната на неговото влияние.  

Препоръка:  

В частта, описваща Населението и демографските процеси, протичащи на територията на общината 

липсват данни за гъстотата на населението. Препоръчва се тези данни да бъдат добавени към 

окончателния вариант на Общинския план за развитие.      

 

2. Състояние на местната икономика 

2.1.  Обща характеристика на икономическия комплекс на град Добрич 

Разгледани са отрасловата структура, дял на промишлената продукция, икономическия статус на 

фирмите за периода 2008 – 2012. 

2.2. Оценка на икономическата активност 

Разгледани са основните показатели на икономическото състояние на града, коефициентът на 

икономическа активност на град Добрич, коефициентът на заетост в общината и инвестиционната 

активност. Посочено е, че коефициентът на заетост в общината през 2012 г. е близък до средния 

коефициент за Североизточен район и до средния за страната, а в периода 2004-2012 г. се 

наблюдава един условно постоянен ръст на обема на инвестициите, включително чуждестранните. 

Положителна тенденция се отчита при нарастване на активни субекти от преработващата 

промишленост в периода 2000-2010 г. при незначително намаляване на техния брой след 2009 

спрямо 2012 г. 

2.3. Структурен анализ на икономическото развитие 

Направен е анализ на структурните тенденции в икономическо отношение според дял на приходите 

от дейност и дял на заетост. Разгледани са данните за секторите: промишленост, строителство, 

транспорт, туризъм, търговия и услуги. 

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

на град Добрич 

Представени са инвестиционните предимства на общината и предимствата за развитието на 

туризма в общината. Обобщение са и основните предизвикателствата пред икономическото 

развитие на град Добрич. 

Извод: Анализът е задълбочен и представя актуални данни, описващи актуалното състояние по 

отношение на икономическото развитие на общината. Прави впечатление, че отделните сектори са 
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разгледани задълбочено и са посочени данни за основни икономически показатели. Анализът на 

структурните тенденции през периода не показва съществени секторни промени, като тенденцията 

е към намаляване позициите на преработващата промишленост и увеличаване позициите на 

търговията.  

 

3. Състояние на социалната сфера и човешките ресурси 

3.1. Население 

Включени са данни за броя на населението, динамика на населението, естествено и механично 

движение на населението, раждаемост, смъртност и естествен прираст, структура  на населението – 

възрастова, образователна, етническа и икономическа активност. Посочено е, че според 

последното преброяване, градът е на девето място в страната по брой жители. Като негативен 

процес е отчетен фактът, че естественият и механичният прираст са отрицателни, а това 

представлява проблем за бъдещото развитие на града. По данни от текущата демографска 

статистика населението на града продължава да намалява.  

3.2. Образование 

Включва информация за образователните заведения на територията на общината по вид, брой и 

капацитет:  брой детски заведения и брой обхванати деца за 2012/2013 г, вид брой, разпределение 

и капацитет на инфраструктурата на общото образование и брой обхванати ученици за 2012/2013 

г.; вид брой, разпределение и капацитет на инфраструктурата на професионалното образование; 

висши училища и колежи – брой студенти за учебната 2013/ 2014 г., специалности и професионални 

направления. 

3.3. Здравеопазване 

Тази част от анализа започва с кратко описание на системата на здравеопазването в гр. Добрич и 

здравното обслужване. Представена инфраструктурата на здравеопазването,  в която се реализират 

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

рехабилитационната. По своето функционално предназначение те се диференцират на здравни 

заведения за доболнична лечебна помощ и на здравни заведения за болнична лечебна дейност. 

Включени са данни за брой здравни заведения в Община град Добрич за 2012 г. (за болнична, 

извънболнична помощ и други), брой легла към 2012 г. и брой лекари за периода 2010 – 2012 г., 

както и обезпеченост на населението откъм медицински персонал и болнични легла. Пояснено е, 

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

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

3.4. Социални дейности и политики за социално включване 

Описани са основните социални направления, в които община град Добрич работи и които са 

заложени в “Общинска  стратегия за развитие на социалните услуги – 2011 -2015 г.”. Представени са 

данни за вид, брой и капацитет на специализираните социални заведения към 2014 г. Това, което 

прави впечатление и може да бъде направено като извод е, че общият брой на местата в 

специализираните институции  (извън общността) бележи тенденция на намаляване. Като основна 

причина за това е посочена трансформацията на модела за интеграция на лицата, нуждаещи се от 

социална подкрепа в общността. 
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3.5. Културно наследство и културен живот 

От направения анализ на културния живот на общината прави впечатление, че община град Добрич 

притежава богато културно наследство. Видно е, че общината работи активно за подобряване 

защитата на недвижимото културно наследство, както и към насърчаване на тези, които носят 

нематериалното културно наследство да практикуват дейностите и да предават познания и умения 

на следващите поколения, като важен фактор за неговото съхранение. Представена е културната 

инфраструктура – театри, музеите, Регионалната библиотека, така и институти, които осъществяват 

своята дейност основно на територията на града – читалища, Младежки център, оркестри и 

ансамбли, състави, клубове, школи, колективи и сдружения и неправителствени организации. 

Включено е и кратко представяне на Културния календар на града, провежданите разнообразни 

събития, част от които са с национален и международен характер. 

3.6. Спорт 

Включва информация за спортните дейности, които се развиват на територията на град Добрич. 

Представени са данни за броя на спортните клубове и школи, както и за видовете спорт, които се 

практикуват в тях. Става ясно, че публично-частните партньорства са възприети от общината като 

успешна форма за сътрудничество с бизнеса за модернизирането на спортните бази и по този 

начин са реализирани няколко инициативи за реконструкция, модернизиране и обновяване на 

спортни обекти. 

3.7. Младежки дейности 

 В тази точка е представена информация за дейността на Младежкия общински център „Захари 

Стоянов“, който е организацията, която най- активно подкрепя и подпомага младежките дейности и 

инициативи на общината. На края е посочена информация за това, че към момента, общината 

реализира проект с финансовата подкрепа на Механизъм за финансиране на Европейско 

икономическо пространство за ремонт и реконструкция на младежкия център, включващ и  

развитие на нови дейности за деца и младежи и социално включване рисковите групи, вкл. 

предвиждащ и активен младежки обмен. 

3.8. Предизвикателства пред демографското развитие и социалната сфера 

В края на анализа на социалната дейност на общината са посочени основните предизвикателства, 

които стоят пред общината по отношение на демографското развитие и заетостта, образованието, 

здравеопазването, културата, социалните дейности и спорта.  

 

Извод: Направеният анализ на социалната сфера и човешките ресурси е задълбочен и 

изчерпателен, поради което оценката на екипа по отношение на анализа е висока. Социалната 

сфера е представена обстойно и като важен се отчита фактът, че информацията е 

подкрепена с актуални данни. Посочени са основните предизвикателства в отделните сфери, 

за преодоляването на които общината предстои да работи в следващите години.  

 

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

В началото на анализа са описани условно обособените в град Добрич 3 зони – централна зона и 

две концентрични дъги.  
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4.1. Жилищен сектор 

В този раздел са представени два среза на жилищния сектор на град Добрич – общ профил на 

целия град и анализ на жилищните територии по структурни единици. Представени са 

количествени характеристики (брой жилища, в т. ч. необитаеми, по данни към 2011 г. ) и качествени 

характеристики (конструкция, етажност, благоустроеност, отопление, енергийна ефективност) по 

данни към 2011 г. Разгледани са още жилищното потребление, жилищните потребности, 

управлението и функционирането (жилищна политика, бездомство и социални жилища). 

4.2. Оценка на потенциала, проблемите и на факторите на въздействие върху жилищната 

система на гр. Добрич 

В заключение на този раздел са изброени приоритетните проблеми/потребности на жилищната 

система на гр. Добрич. 

4.3. Техническа инфраструктура 

 Транспортно – комуникационна инфраструктура 

В тази част на анализа е представена транспортно – комуникационната инфраструктура в общината, 

като е посочено, че поради специфичното си разположение, гр. Добрич се обслужва предимно от 

автомобилен и в малка степен от железопътен транспорт. Транспортни услуги с воден и въздушен 

транспорт на практика се осъществяват посредством близките международно летище и пристанища 

в гр.Варна и Балчик. 

Комуникационно-транспортната система на гр. Добрич обхваща автомобилния, железопътния и 

масовия градски обществен транспорт (тролейбусен и автобусен), таксиметров транспорт 

(маршрутни таксита и таксита), пътната и уличната мрежа със съоръженията за обслужване, местата 

за паркиране и гариране и съоръженията за регулиране. Транспортната инфраструктура включва 

железопътната гара, автогарата, тролейбусната инфраструктура, автобусния транспорт, няколко 

велоалеи за велосипеден транспорт и зони обособени за пешеходно движение. 

 Оценка на потенциала, проблемите и на факторите на въздействие върху 

транспортно-комуникационната инфраструктура на гр. Добрич 

В тази част са набелязани основни проблеми и факти, влияещи върху състоянието на транспортно– 

комуникационната инфраструктура на гр. Добрич. Точката завършва с няколко препоръки, насочени 

към дейности за актуализиран ОУП, развитие и изграждане на транспортна инфраструктура за 

велосипеден транспорт, стимулиране развитието и използването на нови по-екологични видове 

транспорт, модернизация на масовия обществен транспорт и създаване на благоприятни условия за 

развитието на публично-частните партньорства за реализация на устойчив масов обществен 

транспорт и управление на автомобилния трафик.  

 

4.4. Водопровод и канализация и пречистване на отпадните води 

 Водоснабдителна мрежа 

Описано е състоянието на водопроводната мрежа, количество на подаваната вода, източниците на 

добив на вода, качество на добиваните водни количества. Представени са и основните проблеми на 

водоснабдяването и на състоянието на водопроводната мрежа.  

 Канализационна мрежа  
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Посочени са данни за степента на изграденост на канализацията и дял на населението с достъп до 

обществена канализация, както и е описано състоянието на канализационната мрежа. Посочено е, 

че в град Добрич работят три канализационни помпени станции, които служат за  повдигане и 

заустване  на отпадъчните води от най- ниските точки в града в основните събиратели, като общото 

им състояние е сравнително добро, но за всички е необходимо да се  инсталират уреди за 

измерване на оттока  и диспечерско управление.  

 Пречистване на отпадните води 

Представени са данни за градската пречиствателна станция за отпадни води, както и за средното 

количество отпадни води, постъпващи към ГПСОВ на ден. 

4.5. Оценка на потенциала, проблемите и на факторите на въздействие върху водоснабдителната, 

канализационната мрежа и пречистването на отпадните води в  гр. Добрич. 

Набелязани са основните проблеми, оказващи влияние върху състоянието на водопроводната и 

канализационната мрежа.  

4.6. Електроснабдяване  

Включва подстанции, от които се електроснабдява с напрежение община град Добрич,  

електропроводи, източници на електроенергия, електроснабдяване на община град Добрич, 

информация за общо инсталирана мощност на трансформаторните мощности, проблеми. 

Към тази част е описано състоянието на уличното осветление, като се изтъква фактът, че 

община град Добрич работи целенасочено към повишаване на енергийната ефективност на 

уличното осветление посредством  реализирането на целенасочени мерки за икономия на енергия, 

заложени в цялостната общинска политика. 

Отново в тази част са описани и комуникационни мрежи - пощи, далекосъобщения, радио и 

телевизия.  

 

Извод: По отношение на пълнотата, точността и изчерпателността, екипът оценява 

високо направения анализ. Състоянието на инфраструктурно развитие, свързаност и 

достъпност на територията обхваща всички части на техническата инфраструктура, 

описано е настоящото състояние на отделните й части, а предоставената информация е 

подкрепена с актуални данни и факти. 

 

5. Екологично състояние 

5.1. Състояние на атмосферния въздух 

Представена е Програмата за намаляване нивата на атмосферните замърсители и достигане на 

установените норми за вредни вещества, включваща план за действие с мерки за изпълнение от 

2009 г. до 2014 г. Посочени са основните замърсяващи вещества, превишаване на среднодневни 

концентрации на ФПЧ10 , главни фактори за замърсяването на въздуха, източници емисии на ФПЧ10 

от промишлеността, количество емисии на вредни вещества.  

 

5.2. Води 
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Предоставя информация за река Добричка, качеството на водата, главни източници на 

замърсяване на повърхностните води – промишленост, бита транспорта, селскостопанската 

дейност.  

5.3. Шум 

Предоставена е информация за пунктовете за измерване на шума на територията на града, 

които са над 20. Набелязани са основните източници на шум, както и местата с най – висока 

интензивност на шум и най – неблагоприятните зони с акустичен дискомфорт. 

5.4. Почви 

Включена е информация за основните замърсители на почвите на територията на общината, 

зони, в които се наблюдава локално заблатяване и преовлажняване, зони, в които се 

наблюдават процеси на ерозия, ерозирали почви, възможности за благоустройствени 

мероприятия насочени към отводняване на терените. 

5.5. Отпадъци 

В тази точка е посочена информация за видовете отпадъци, които се генерират на територията 

на общината, организация на сметосъбирането и сметоизвозването. Включена е и информация 

за проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, 

който общината реализира и който е финансиран по ОПОС. Проектът включва изграждане на 

Регионално депо в село Стожер. Посочени са резултатите, които се очаква да бъдат постигнати 

вследствие реализирането на проекта. 

5.6. Зелена система и национална екологична мрежа 

Представена е информация за добре развитата система на общината, вид на зелените площи и 

тяхното предназначение, обезпеченост на обитател. 

На територията на община град Добрич няма разположени защитени територии, но са 

представени защитените зони и територии, намиращи се в най–голяма до нея близост. 

 

Извод: Направено е задълбочено проучване за целите на анализа и са разгледани всички 

основни компоненти на околната среда.  

 

6. Неправителствен сектор 

Тази част анализира работата на неправителствения сектор и гражданската активност. Става 

ясно, че редица неправителствени организации, най-активно работещите от които са изброени 

в анализа, активно се включват в образователния процес, в подпомагането на художествената 

самодейност сред подрастващите и в предоставянето на социални услуги, като доста успешно 

работят и в партньорство с общината.  

 

Извод: Дейността на неправителствените организации и тяхната роля в развитието на 

община град Добрич са разгледани и описани обстойно и изчерпателно. 
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7. Административен капацитет на община град Добрич 

Посоката на развитие на общинската администрация се определя от Стратегия за развитие на 

държавната администрация 2014-2020 г. Описани са изискванията за работа на администрацията в 

условията на членство в ЕС. Предоставена е информация за техническата обезпеченост на 

администрацията. Става ясно, че са създадени набор от електронни регистри и електронни услуги, 

които обуславят високото ниво на обслужване на гражданите. Към дейността на администрацията е 

предоставен изчерпателен списък с проекти, финансирани от различни донорски програми. В края 

на тази точка са направени съответните изводи и заключения. 

 

Извод: Детайлно е анализирана и описана дейността на общинската администрация. налага 

изводът, че общината навлиза в новия планов период с висок административен капацитет и 

високо ниво на обслужване на гражданите и бизнеса. Броят на изпълнените проекти и 

привлечените европейски средства говорят за висок капацитет на местната администрация 

за подготовка и изпълнение на проектни предложения, финансирани със средствата от външно 

за общината финансиране.  

Препоръка: Липсват данни за общия брой работещи в общинската администрация. Препоръчва 

се броят им да бъде включен във финалния вариант на ОПР. 

 

Социално – икономическият анализ обхваща факторите, тенденциите, протичащите процеси, 

проблемите на икономическото, социалното, инфраструктурното и екологичното развитие на 

Община град Добрич. Те са разглеждани целенасочено и включват основните данни и 

показатели, необходими за оценката на темповете на развитие в съответните области. 

 

8. SWOT анализ 

 Добрич – град с добре развити функции в 
националната и регионалната селищна мрежа и 
със силно изявена роля на опорен център в 
област Добрич и в Североизточния район за 
планиране. 

 Разнообразна отраслова структура на 
общинската икономика с голям дял на 
хранително-вкусова, шивашка промишленост, 
обслужване и услуги. 

 Богато културно наследство в близост до 
Черноморското крайбрежие. 

 Добро състояние на жилищните райони и 
непрекъснат процес на благоустрояване на 
междублоковите пространства и градските 
паркове. 

 Ясна пространствена организация на 

 Неблагоприятна демографска структура – 
отрицателен естествен и механичен прираст. 

 Висок дял на безработните лица сред 
трудоспособното население –безработицата е 
по-висока от средната за страната особено през 
последните години. 

 Отсъствие на адекватна жилищна политика и 
жилищна администрация. 

 Лошо състояние на жилищния фонд, висок дял 
на необитаеми жилища. 

 Лошо състояние на инфраструктурата в 
индустриалните зони, замърсяване на почвите  с 
олово. 

 Незадоволително физическо състояние на 
обектите на образователната, здравната и 
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функционалните зони – обособени зони за 
обитаване, труд и отдих. 

 Местна управа и администрация с иновационно 
отношение към развитието на икономиката. 

 Съвременни и разнообразни по обхват 
електронни услуги, предоставяни от общинската 
администрация. 

 Свободни инвестиционни терени, близост до 
пристанища на Черноморието и река Дунав – 
Варна, Балчик и Силистра. 

 Регионална, национална и международна 
значимост на гр. Добрич като център за 
провеждане на традиционни  културни прояви, 
както и за реализиране на международен 
културен обмен. 

 Достатъчна налична образователна 
инфраструктура – броя на училищата и 
преподавателите превишават средните 
стойности за страната. 

 Добро качество на здравните услуги, добра 
осигуреност с общопрактикуващи лекари, брой 
на лечебните заведения на глава от населението 
над средния за страната. 

 Относително ниско ниво на престъпност. 

 Сравнително добра възрастова структура и по-
слаб темп на застаряване на населението от 
средното за страната. 

 Високо качество на околната среда – ниски 
емисии въглероден диоксид в атмосферата, 
делът на населението с достъп до обществена 
канализация, свързана с пречиствателни станции 
за отпадъчни води, е висок. 

 100% обхваната територия на общината от 
системата за организирано събиране и 
извозване на отпадъците 

 Широка газификация на промишления сектор, 
общинските сгради, нарастваща битова 
газификация. 

културната инфраструктура. 

 Неравномерно разпределение на 
индивидуалните лекарски и стоматологични 
практики. 

 Амортизирано оборудване в някои 
предприятия, свързано с високи текущи 
разходи. 

 Остаряла транспортно-комуникационна система, 
която не отговаря на потребностите на 
населението от превози,  незадоволителни 
експлоатационни характеристики, водещи до 
увеличаване на замърсяването на околната 
среда и разходите, необходими за поддръжка и 
експлоатация. 

 Незадоволително състояние на техническата 
инфраструктура – състоянието на 
съществуващите пътища е лошо. 

 Периферно положение по отношение на 
икономически, финансови, транспортно-
комуникационни, иновативни и научно-
изследователски центрове от национално и 
международно значение, липса на пряка 
транспортна обвързаност с автомагистрали. 

 Висока неефективност на водния сектор и 
големи загуби на водопреносната мрежа. 

 Наличието на големи предприятия, 
стабилизиращи пазарните си позиции, е 
възможност за създаване на връзки с МСП и 
обща по-висока устойчивост на икономиката в 
перспектива при едно динамично и 
конкурентоспособно развитие на тези 
предприятия и други предприятия, работещи на 
територията на общината. 

 Запазване и модернизиране на традиционни 
промишлени производства, чрез 

 Продължаващи негативни демографски 
тенденции на намаляване на населението на 
града, съответно намаляване на 
трудоспособното население на общината и 
ограничаване на работната сила в нея. 

 Негативно въздействие от продължаващата 
икономическа криза върху бизнеса и пазара на 
труда. 

 Намален интерес към инвестиции в 
икономиката на града. 
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преструктуриране, диверсифициране и развитие 
на предлаганите продукти. 

 Създаване на нови високопродуктивни 
предприятия, работещи със съвременни 
технологии. 

 Превръщане на Добрич в трансфериращ център 
на иновации, на подготвени кадри към 
останалите общини в областта. 

 Инвестиции в развитие и изграждане на 
транспортна инфраструктура за развитието на 
по-екологични видове транспорт – електро и 
велосипеден. 

 Отлични предпоставки за разширяване на 
газоразпределителната мрежа за битовите и 
индустриални потребители. 

 Създаване на условия за устойчиво развитие на 
туризма на територията на Добрич, основавайки  
се на естествената географска близост до 
утвърдени черноморски туристически райони, 
както и на екологичния и културен потенциал на 
общината. 

 Оползотворяване на възможностите 
произтичащи от близостта с гр. Варна за 
развитие на туризма, икономическите връзки 
между двата големи центъра в СИРП. 

 Оползотворяване на възможностите, 
произтичащи от близостта с Румъния – развитие 
на туризма, съвместни икономически 
инициативи и др. 

 Процеси на закриване на производства и 
раздробяване на производствените площадки. 

 Недостиг на квалифицирана работна ръка през 
следващите години. 

 Ограничен брой национални инструменти за 
финансиране и организиране на проучването, 
опазването и социализирането на културното 
наследство. 

 Продължаване на тенденцията за настаняване 
на маргинализирани групи в периферните 
жилищни комплекси и концентрация на 
престъпления в тях. 

 Засилване на регионалните диспропорции, 
породени от концентрация на човешки, 
материални и финансови ресурси в гр. Добрич. 

 

Екипът е извършил оценка на влиянието на външните фактори, които се разглеждат като благоприятни 

възможности и потенциални заплахи за развитието на община град Добрич. 

Като външни характеристики са идентифицирани – политическата среда, правна среда, икономическа 

среда, социална среда, природно-географска среда, демографска среда, инфраструктурна среда, отраслова 

среда, институционална среда, културна среда, екологична среда. Резултатите от оценката са 

визуализирани в графика и анализирани. 

Идентифицирани и оценени са и вътрешните фактори, разглеждани като силни и слаби страни на 

Общината – степен на използване на природо-географския потенциал на общината, развитие на 

икономиката, финансова политика, благоустройство и комунално стопанство, развитие на 

здравеопазването в общината, развитие на образованието в общината, развитие на културата в общината, 

развитие на социалните дейности в общината, екологично състояние на общината, административен 

капацитет на Общината. Резултатите от оценката са визуализирани в графика и анализирани в текста. 

SWOT профилът на Община град Добрич е представен в SWOT матрица. 
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SWOT-анализът съответства и е обвързан със социално–икономическия анализ и с дефинираните цели и 

приоритети за развитие на Общината. 

Заключения: Добре направеният анализ на социално-икономическото развитие спомага до голяма степен 

впоследствие да се извърши и качествен избор на приоритети, цели и мерки в стратегическата част на 

плана. 

Представеният анализ в тази част е качествено разработен и дава добра основа за определяне на 

стратегическите насоки за бъдещото развитие на тези дейности, оказващи пряко влияние върху качеството 

на жизнената среда. 

3. Визия, цели и приоритети, външна съгласуваност на общинския 

план за развитие 
 

Стратегическата рамка за развитие на община град Добрич в периода 2014-2020 започва с определяне на 

Визия за развитие, а именно: 

„Добрич – преуспяващ икономически, технологичен и духовен център на Добруджа, град с високо 

качество на жизнената среда, в който образовани, равнопоставени и предприемчиви хора живеят 

свободно и пълноценно градят бъдеще за децата си". 

 

Стратегическата рамка е разработена съгласно Методическите насоки на МРР и е определена в три 

стратегически цели, обхващащи приоритетни области.  

Оценката на външната съгласуваността на Общинския план за развитие на Община град Добрич има за 

задача да установи дали планът е съобразен с целите и приоритетите и политиката за социално-

икономическо сближаване и развитие и екологичната политики на европейско, национално, регионално, 

областно и местно ниво.  

Оценка на съответствието на ОПР на община град Добрич 2014-2020 с 

европейската, националната и регионалната политика в областта на 

регионалното развитие.  

От особено важно значение е общинският план за развитие да бъде разработен и прилаган като част от 

общата система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със 

законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие. С 

разработването на плана е необходимо също така да се постигане и хармонизация с регионалната и 

Kохезионната политика в ЕС.  

В тази връзка една от основните задачи на извършената предварителна оценка е да прецени 

съответствието и релевантността на проекта на Общински план за развитие на Община град Добрич 2014-

2020 със следните стратегически документи:  

 Стратегията Европа 2020;  

 Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012 – 2022 г.  
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 Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020;  

 Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020;  

Съгласно Закона за регионалното развитие и Методическите указания, одобрени със Заповед № РД-02-14-

2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Общинският план за 

развитие следва да интегрира в значителна степен стратегическата рамка на ЕС за икономическо, социално 

и териториално сближаване и регионално развитие след 2013 г., основаващи се на общия стремеж за 

интелигентен икономически растеж чрез технологично обновяване и иновации, развитие на знанията и 

уменията, устойчивото развитие на базата на използване на “зелена” енергия и технологии и постигане на 

социална интеграция и социално включване.  

В същите указания е препоръчано основните приоритетни области и целите на Стратегията “Европа 2020” 

да намерят отражение в приоритетите на плана. Четирите приоритетни области на Стратегията “Европа 

2020” са “Създаване на условия за развитие на местни общества на знанието”, “Подпомагане развитието 

на вътрешния потенциална местната икономика и пазари”, “Развитие на местния пазар на труда” и 

“Подкрепа на устойчивото развитие на местната общност и територията".  

В своята стратегическа част, общинския план за развитие на община град Добрич 2014 -2020 г. отразява 

гореспоменатите приоритети, като залага визия, цели, приоритети и конкретни проектни предложения, в 

духа на Стратегията Европа 2020, пречупени през локалните нужди и потенциали. 

Съответствието на целите с целите на другите стратегически документи е отразено в Таблица 1.  

Таблица 1: Оценка на съответствието на стратегическите цели на Общинския план за развитие на община 

град Добрич 2014-2020 със стратегическите цели на документите за регионално развитие на областно, 

регионално и национално ниво.  

Общински план за развитие 
на община град Добрич 

2014-2020 

ОСР на област Добрич 
2014-2020 

РПР на СИРП 2014-2020 НСРР 

Стратегическа цел 1. 
Подобряване качеството на 
градската среда и условията 
на живот 

Стратегическа цел 3. 
Стимулиране на 
балансираното 
териториално развитие чрез 
установяване на адекватни 
модели на териториално 
устройство, подобряване на 
екологичните условия, 
ефективно използване на 
механизмите за 
трансгранично и 
междурегионално 
сътрудничество 

Стратегическа цел 1 
Повишаване 
конкурентоспособността на 
региона чрез активиране 
на специфичния му 
потенциал, съчетано с 
опазване на околната 
среда 
Стратегическа цел 2 
Повишаване на социалния 
капитал на района чрез 
подобряване стандарта на 
живот и качеството на 
жизнената среда 
Стратегическа цел 3. 
Балансирано териториално 
развитие и сътрудничество 
чрез подобряване на 
свързаността и 
функционалната 
интегрираност на система 
от урбанизационни 

Стратегическа цел 1: 
Икономическо 
сближаване в 
европейски, национален 
и вътрешнорегионален 
план чрез развитие на 
собствения потенциал на 
районите и опазване на 
околната среда 
Стратегическа цел 2. 
Социално сближаване и 
намаляване на 
регионалните 
диспропорции в 
социалната сфера чрез 
създаване на условия за 
развитие на човешкия 
капитал 
Стратегическа цел 4. 
Балансирано 
териториално развитие 
чрез укрепване на 
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центрове мрежата от градове-
центрове, подобряване 
свързаността в районите 
и качеството на средата в 
населените места 

Стратегическа цел 2 
Постигане на устойчив 
икономически растеж, 
основан на знанието, 
технологичния напредък и 
активното партньорство 

Стратегическа цел 2. 
Създаване на условия за 
увеличаване на 
конкурентоспособността за 
постигане на динамично 
развитие на областта при 
намаляване на  различията 
както вътре в нея, така 
спрямо и вътре в нея; 
Стратегическа цел 3. 
Стимулиране на 
балансираното 
териториално развитие чрез 
установяване на адекватни 
модели на териториално 
устройство, подобряване на 
екологичните условия, 
ефективно използване на 
механизмите за 
трансгранично и 
междурегионално 
сътрудничество 

Стратегическа цел 1 
Повишаване 
конкурентоспособността на 
региона чрез активиране 
на специфичния му 
потенциал, съчетано с 
опазване на околната 
среда 
Стратегическа цел 3. 
Балансирано териториално 
развитие и сътрудничество 
чрез подобряване на 
свързаността и 
функционалната 
интегрираност на система 
от урбанизационни 
центрове 

Стратегическа цел 1: 
Икономическо 
сближаване в 
европейски, национален 
и вътрешнорегионален 
план чрез развитие на 
собствения потенциал на 
районите и опазване на 
околната среда 
Стратегическа цел 3. 
Териториално 
сближаване и развитие 
на трансграничното, 
междурегионалното и 
транснационалното 
сътрудничество 

Стратегическа цел 3 
Повишаване на потенциала 
на човешките ресурси, 
развитие на 
административния 
капацитет, увеличаване 
равнището на заетостта, 
доходите и ефективно 
включване на групите в 
неравностойно положение 

Стратегическа цел 1. 
Повишаване потенциала на 
човешките ресурси, 
увеличаване равнището на 
заетостта, доходите и 
постигане на социална 
интеграция на групите в 
неравностойно положение 

Стратегическа цел 2 
Повишаване на социалния 
капитал на района чрез 
подобряване стандарта на 
живот и качеството на 
жизнената среда 

Стратегическа цел 2. 
Социално сближаване и 
намаляване на 
регионалните 
диспропорции в 
социалната сфера чрез 
създаване на условия за 
развитие на човешкия 
капитал 

 

Видно от таблицата, стратегическата цели на Общинския план за развитие на община град Добрич 2014-

2020 определя общата рамка и насоките за регионално развитие на общината, като целите са съобразени 

изцяло с целите, залегнали в стратегическите и планови документи на национално, регионално и областно 

ниво. 

В съответствие с оценения собствен потенциал и възможностите за развитие на общината, в плана са 

изведени специфични цели и приоритети, които имат конкретно териториално измерение и ще имат 

реално въздействие за постигане на устойчив икономически растеж и балансирано социално развитие при 

поддържане на екологичното равновесие на територията.  

Съответствието на приоритетите на Общинския план за развитие на община град Добрич 2014-2020 с 

приоритетите на областните, регионалните и националните стратегически документи е представено в 

Таблица № 2.  
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Таблица 2: Съгласуваност на приоритетите на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-

2020, Областната Стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 и Общинския план за развитие 2014-

2020  

Общински план за развитие на 
община град Добрич 2014-2020 

ОСР на област Добрич 2014-2020 РПР на СИР 2014-2020 

Стратегическа цел 1 
Приоритет 1.1 Опазване на 
околната среда и ефективно 
използване на териториалните 
ресурси. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приоритет 1.2 Подобряване на 
качеството и достъпа до здравни, 
образователни, социални и 
културни услуги и спортни прояви. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приоритет 1.3 Постигане на 
интегрирано градско развитие, 
транспортна и комуникационна 
свързаност. 

Стратегическа цел 3 
Приоритет 4. Подкрепа за 
интегрирано развитие на 
градовете и подобряване 
качеството на градската среда. 
Специфична цел 5. Интегрирано 
градско развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегическа цел 3 
Приоритет 4. Подкрепа за 
интегрирано развитие на 
градовете и подобряване 
качеството на градската среда. 
Специфична цел 5. Интегрирано 
градско развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегическа цел 3 
Приоритет 4. Подкрепа за 
интегрирано развитие на 
градовете и подобряване 
качеството на градската среда. 
Специфична цел 5. Интегрирано 

Стратегическа цел 1 
Приоритет 1.5. Опазване на 
околната среда в района и 
щадящо използване на 
териториалните ресурси. 
Специфична цел 1.5.2. 
Превантивни мерки за справяне 
с климатични промени и 
природни бедствия. 
Стратегическа цел 2 
Приоритет 2.3. Интегрирано 
селищно развитие и 
екологизация на жизнената 
среда. 
Специфична цел 2.3.2. 
Подобряване на 
водоснабдителните услуги и 
внедряване на съвременни 
технологии за екологизация на 
жизнената среда. 
 
Стратегическа цел 2 
Приоритет 2.2 Подобряване на 
качеството и достъпа до 
здравни, образователни, 
социални и културни услуги и 
спортни прояви. 
Специфична цел 2.2.1. 
Изграждане и обновяване на 
обекти на социалната 
инфраструктура, в т.ч. 
подобряване на енергийната 
ефективност.  
Специфична цел 2.2.2. 
Подобряване качеството на 
публичните услуги в 
образователната, здравната, 
социалната и културната сфера.  
 
Стратегическа цел 3 
Приоритет 3.1. Подобряване на 
вътрешно регионалната 
свързаност и достъпност до 
обекти за услуги, туризъм, 
рекреация, култура.  
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градско развитие. Специфична цел 3.1.1. 
Подобряване на транспортната 
свързаност чрез обновяване на 
пътната инфраструктура с 
регионално и местно значение. 

Стратегическа цел 2  
Приоритет 2.1 Повишаване 
конкурентоспособността на 
икономиката и осигуряване на 
подкрепа за малкия и среден 
бизнес. 
 
 
 
 
 
 
Приоритет 2.2 Повишаване на 
иновационния потенциал, 
научното и технологичното 
развитие в общината. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приоритет 2.3 Развитие на 
териториалното  сътрудничество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приоритет 2.4 Развитие и опазване 
на културното богатство, културния 
живот и туристическия потенциал. 

Стратегическа цел 2 
Приоритет 2. Повишаване 
конкурентоспособността на 
регионалната икономика и 
подкрепа за малкия и средния 
бизнес. 
 
 
 
 
 
 
Стратегическа цел 2 
Приоритет 2. Повишаване 
конкурентоспособността на 
регионалната икономика и 
подкрепа за малкия и средния 
бизнес. 
Специфична цел 2. Развитие на 
изследователската дейност и 
използване на иновации и нови 
технологии. 
 
 
Стратегическа цел 3 
Приоритет 4. Подкрепа за 
интегрирано развитие на 
градовете и подобряване 
качеството на градската среда. 
Специфична цел 5. Интегрирано 
градско развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегическа цел 2 
Приоритет 3. Развитие на 
устойчиво земеделие и туризъм. 

Стратегическа цел 1 
Приоритет 1.1. Повишаване на 
иновационния потенциал и 
научното и технологичното 
развитие в района.  
Специфична цел 1.1.2. 
Изграждане на инфраструктура в 
индустриални зони и бизнес 
паркове и поддържане на 
активна и привлекателна бизнес 
среда.  
 
Стратегическа цел 1 
Приоритет 1.1. Повишаване на 
иновационния потенциал и 
научното и технологичното 
развитие в района.  
Специфична цел 1.1.1. 
Насърчаване на 
научноизследователската и 
иновационна дейност за 
технологичното развитие в 
района.  
 
Стратегическа цел 3 
Приоритет 3.3. Стимулиране на 
вътрешнорегионалното и 
междурегионалното и 
трансгранично сътрудничество и 
партньорство.  
Специфична цел 3.3.1. 
Засилване на сътрудничеството и 
партньорството между общините 
и областите на района за 
реализиране на съвместни 
инициативи и прилагане на 
стратегии за местно развитие на 
проблемни райони.  
Специфична цел 3.3.2. Развитие 
на сътрудничество с другите 
региони, в т.ч. трансгранично. 
 
Стратегическа цел 1 
Приоритет 1.4. Разнообразяване 
на регионалния туристически 
продукт и активно включване на 
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Специфична цел 4. Насърчаване 
развитието на устойчив туризъм, 
базиран на природно и културно 
наследство. 
 

природното и културно богатство 
на хинтерланда.  
Специфична цел 1.4.1. 
Стимулиране на специфични 
видове туризъм, базирани на 
природно-ландшафтни и 
културни ценности и прояви. 

Стратегическа цел 3 
Приоритет 3.1 Подобряване 
достъпа до възможностите за 
учене през целия живот и до 
пазара на труда. 
Приоритет 3.2 Подобряване 
качеството и ефективността на 
управлението и администрацията 
за по-ефективно и ефикасно 
разпределение на публичните 
ресурси и засилване на 
гражданското участие. 

Стратегическа цел 1 
Приоритет 1. Повишаване на 
заетостта и доходите чрез 
подобряване достъпа до пазара 
на труда. 
Специфична цел 1. Превенция на 
отпадането от пазара на труда. 

Стратегическа цел 2 
Приоритет 2.1 Подобряване 
достъпа до пазара на труда, 
заетостта и доходите.  
Специфична цел 2.1.1. 
Стимулиране на трудовата 
мобилност за увеличаване 
равнището на заетостта и 
доходите. 
Специфична цел 2.1.2. 
Постигане на социална 
интеграция на групите в 
неравностойно положение. 

 

4. Индикативна финансова таблица 
 

Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат разпределението на необходимите 

финансови средства на ниво приоритетни оси и общия обем на планираните средства за тяхната 

реализация. Източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на общината са 

посочени.  

Абсолютни и относителни стойности са определени за:  

 местно публично финансиране - общински бюджет;  

 външно публично финансиране - централен бюджет, фондове на ЕС;  

 частно финансиране - фондове, фирми.  

Общият бюджет на ОПР на община град Добрич за периода 2014-2020 е 245 325 103 лв., от които за 

сметка на общински и местни публични фондове – 32 417 056 лв., а най-голям дял имат  фондовете 

от ЕС – 165 041 763 лв.  

Методическите указания за изготвяне на финансовата прогноза предлагат тя да се основава върху:  

 макроикономическите показатели за страната и региона (на нива NUTS 2 и 3) и тенденциите в 

социално-икономическото развитие на общината през периода до 2020 г.,  

 средносрочните прогнози при съставянето и изпълнението на общинския бюджет по отношение на 

приходите, разходите и субсидиите в общинския бюджет,  

 възможностите за използване на средствата от фондовете на ЕС.  
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Прави впечатление, че при отчетени демографски проблеми, намаляващо население и свита икономика се 

отбелязва ръст в планираните разходи/инвестиции и проекти, извън бюджета на общината, които се 

очаква да бъдат финансирани от ЕС и други източници. В същото време на национално ниво очакваните 

фондове от ЕС се запазват на сходно ниво спрямо периода 2007 – 2013, което поставя Община град Добрич 

в силно конкурентна среда.  

Макар финансовото разпределение да е индикативно и да има възможност то да бъ де променяно и 

актуализирано, предложената рамка е оптимистична спрямо планираните финансови ресурси, извън 

общинското финансиране.  

5. Индикатори за оценка и наблюдение на плана  
  

В тази част се въвежда системата от индикатори за наблюдение и оценка на ОПР на град Добрич 2014 – 

2020 като е търсено максимално съответствие с методическите указания на МРР и добрите практики.  

Индикаторите са разделени на индикатори за въздействие и индикатори за резултат. 

Като приложение към ОПР са представени таблици с индикатори, пълна матрица с индикаторите на ниво 

стратегическа цел, приоритет, мярка за изпълнение. Индикаторите за въздействие са обвързани с 

изпълнението на стратегическите цели и техните приоритети, докато индикаторите за резултат са свързани 

с изпълнението на конкретните мерки. 

Определените източници за захранване с информация са надеждни (НСИ, ИСУН и данните за изпълнение 

на проектите.)  

6. Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана 
  

Тази част от ОПР описва дейностите за мониторинг и оценка, отговорната структура за наблюдение на 

изпълнението, оценка и актуализация на плана и информационната обезпеченост.  

Разписана е системата за докладване на дейностите по изпълнение на ОПР (наблюдение), типовете 

доклади (годишни), оценките и актуализацията и тяхната роля, действия за прилагане принципа на 

партньорство и осигуряване на информация и публичност  

Тази част от плана включва начините на прилагане принципа на партньорство и осигуряване на 

информация и публичност, както следва:  

1) Процеса на включване на заинтересованите страни; 

2) Техники за съгласуване на стратегическите документи със заинтересованите страни. 

 

Заключение: Принципът за партньорство е спазен, като са привлечени заинтересованите страни и 

партньорите на община град Добрич да се включат и да участват активно в процеса на разработване на 

ОПР 2014-2020. Описани са механизми и за тяхното участие при изпълнението на плана. Планирани са 

дейности за информационно осигуряване и публичност на ОПР. 
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7. Програма за реализация на общинския план за развитие  
 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община град Добрич за периода 2014-2020 е 

съставена в табличен вид, като за постигането на всяка стратегическа цел, приоритет и мярка са 

определени конкретни дейности.  

Описанието на дейностите включва наименование, източник на финансиране, отговорна организация и 

период на реализация (по години за периода 2014-2020).  

Индикативни финансови стойности са определени на ниво проект.  

Заключение: Програмата за реализация е разработена в съответствие с Методическите указания на МРР и 

е много изчерпателно изготвена. Планираните дейности са съобразени с мерките и специфичните цели, 

заложени в стратегическата рамка.  

Прецезирани са източниците на основно и допълващо финансиране от ЕСИФ и ОП, тъй като 

програмирането на оперативните програми вече е напреднало и е ясна демаркацията и допълването 

между тях в доста висока степен с оглед и на етапа на подготовка на Споразумението за партньорство и 

предвидената допълняемост между програмите. 


