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ВЪВЕДЕНИЕ 

Последващата оценка на Общинския план за развитие на Община град Добрич е разра-

ботена в съответствие с чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). 

Последващата оценка е част от триадата оценки - „предварителна - междинна - послед-

ваща“, като всяка от тези функции от предходната се стреми да подобри качеството на 

съответния стратегически документ, като и резултатността в постигане на целите му. Нас-

тоящата последваща оценка на Общинския план за развитие на Община град Добрич 

обхваща периода на неговото действие от 2014 до 2020 г.  

ОПР е приет с Решение 33-3 от 24.06.2014 г. на Общински съвет град Добрич. ОПР е сред-

носрочен стратегически документ за устойчиво интегрирано местно развитие. Като пос-

ледователност, този план е разработен след Интегриран план за градско възстановяване 

и развитие (ИПГВР) и до голяма степен е синхронизиран с него. Съществена разлика 

между двата стратегически документа е, че ИПГВР е разработен за части от общината 

(Зони за въздействие). 

Междувременно е изработен План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за но-

вия програмен период 2021-2027 г., който е съобразен с годишните доклади за наблю-

дение изпълнението на ОПР и отразените в тях изводи и препоръки. По този начин са 

търсени приемственост и последователност в политиката за развитие на общината. 

На фиг. 1 може да се проследи обвързаността на ОПР с останалите стратегически пла-

нови документи на общината, както и времевия им обхват. 

Фигура 1: Обвързаност на ОПР с местни планови документи  

Настоящият документ има за цел да предостави независима и обективна последваща 

оценка на Общински план за развитие на Община град Добрич за периода 2014 – 2020 

г., съгласно нормативните изисквания за обхват и качество, в съответствие с изисквани-

ята на Закона за регионалното развитие и на Правилника за неговото прилагане. 
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Документът разглежда територията на Община град Добрич.  

Предмет на разработката, от една страна е оценката на пълния обхват на изпълнение на 

ОПР до 2020 г. с натрупване от годишните доклади за изпълнение на ОПР, и от друга - 

извеждане на констатации за следващия програмен период. Оценката разглежда инвес-

тициите по определените в плана приоритети, като направените анализи акцентират 

върху проектните дейности и не разглеждат резултатите от изпълнението на основните 

и регулярни дейности на общинската администрация. 

Отчетен период 

Последващата оценка изследва общинското развитие в периода между 2014 и 2020 го-

дина. Фокусът е поставен върху проекти, инициативи и резултати, които са реализирани 

или са в процес на реализация между разработването на Общинския план за развитие 

(месец април     2014 г.) и крайния период на действие на плана (2020 г.). Проекти, които 

са изпълнявани преди изготвянето на ОПР и в този смисъл са част от рамката на Общин-

ския план за периода 2007-2013 г., не са отчетени в настоящия документ. 

Процес по разработване, наблюдение и оценка 

Общинският план за развитие на Община Град Добрич за периода 2014 – 2020 г. е раз-

работен през 2014 г. в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие от 

2013 г. и Правилника за неговото прилагане. 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 Опера-

тивна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейс-

кия съюз чрез Европейския социален фонд. ОПР е приет с Решение 33-3 от 24.06.2014 г. 

на Общински съвет - град Добрич. Обширният социално- икономически анализ е обоб-

щен в кратък SWOT анализ, който извежда аргументите за стратегията на ОПР. Неговата 

структура включва визия, разгърната в три стратегически цели и девет приоритета. Визи-

ята и целите изразяват желаното бъдещо състояние на общината, докато приоритетите 

представят необходимите усилия на общинската администрация и нейните партньори 

за постигането на това състояние. Формулирането на стратегията се основава на т. нар. 

„интегриран подход”, при който отделните приоритетни области не са дефинирани като 

ограничен сектор, а като комплекс от допълващи се теми. По идентичен начин, отдел-

ните приоритети и техните проекти създават съвместни резултати и продукти в търсе-

нето на обща добавена стойност за общината. Приоритетите включват мерки и конк-

ретни проекти, като проектите са остойностени и обобщени в индикативната финансова 
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таблица на ОПР. Неразделна част от документа са и инструментите за неговото наблю-

дение и оценка, включително планирани индикатори и порядък от действия. 

Структура 

Законово регламентираното съдържание на последващата оценка на ОПР включва: 

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

2. оценка на общото въздействие; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

Първите три елемента са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от изпълне-

нието на ОПР, докато четвъртият включва някои изводи и препоръки, относно стратеги-

ческото планиране за следващия програмен период. 

Първият елемент е свързан с общ преглед на проектите и инициативите с принос към 

плана - реализирани или в процес на реализация в рамките на отчетния период. Систе-

матизирани са различни проекти и инициативи в хронологичен ред и е определена тях-

ната принадлежност към приоритетните области.  

Вторият компонент оценява степента в изпълнението на целите и приоритетите, като 

надгражда оценката на първоначалните резултати. Стойностите на систематизираните 

проекти и инициативи са обобщени в обща финансова оценка за изпълнението на ОПР. 

В този елемент са сравнени актуалните и целевите стойности на индикаторите от ОПР. 

Преценката на ефективността и ефикасността на изпълнението се аргументира от съот-

ношението между направените разходи и постигнатите ползи в рамките на целите и при-

оритетите на ОПР. Този трети компонент синтезира информацията за проектите и инди-

каторите от предните части и добавя обзор на предприетите действия по изпълнението 

и наблюдението на ОПР - основна предпоставка за ефикасност и ефективност в управле-

нието. 

Четвъртият елемент отразява най-важните констатации относно идентифицираните 

проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпъл-

нението на ОПР. Изводите са ориентирани спрямо трите основни теми в оценката: про-

екти и инициативи; индикатори; действия по изпълнението и наблюдението на плана. 

Конкретните препоръки са базирани на изводите и са насочени към процеса на програ-

миране на следващия програмен период 2021 – 2027 г.. 

Използвани методи 

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР, като неделима част от документите 

за регионално развитие, се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на 

стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване. 
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Наблюдението и оценката отчитат резултатите от изпълнението на документите, които 

допринасят за развитието на регионално ниво, съответно и на местно ниво. Системата 

за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР, цели осигуряването на неговото ефек-

тивно изпълнение, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно разви-

тие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и про-

екти. 

Предметът на наблюдението и оценката е степента на изпълнение на заложените цели 

и приоритети на ОПР на основата на постигнатите резултати от изпълнението на мерките 

и проектите, включени в  реализацията на ОПР. Наблюдението на изпълнението на ОПР 

се извършва въз основа на данни от Община град Добрич, Националния статистически 

институт, на административната статистика на Агенцията по заетостта, както и на данни 

от други надеждни регионални и местни източници на информация. 

Индикаторите за наблюдение на ОПР: отчитат степента на постигане на целите и прио-

ритетите за развитие, определени в документа, въз основа на данните за физическото и 

финансовото му изпълнение; отчитат конкретните продукти, резултати и въздействие от 

изпълнението на заложените в ОПР цели и приоритети за развитие. Годишните доклади 

за изпълнение на ОПР осигуряват информация за изготвянето на последваща оценка за 

неговата реализация при условията на чл. 33 и чл. 34 от ЗРР, като последващата оценка, 

съгласно Закона за регионалното развитие, следва да се изготви не по-късно от една го-

дина след изтичането на периода на действие на ОПР. 

Основният метод за набиране и обработка на информацията е документалното про-

учване, което включва: 

● Проучване на актове, документи, доклади и друга информация - преглед на 

всички изброени документи, имащи отношение към изпълнението на целите и 

проектите в ОПР; 

● Филтриране на информацията от проучените документи - определяне на каква 

точно информация ще се ползва от всеки документ и с каква цел; 

● Въвеждане на така филтрираната информация в Програмата за изпълнение на 

ОПР; 

● Обобщаване на информацията на по-горно ниво; 

● Представяне на обобщената информация в графичен и табличен вид за по- лесно 

визуализиране и възприемане на резултатите от оценката. 

 

Методите за обобщение, интерпретиране и анализ на данните включват: 

● Извършване на експертна оценка по стратегически цели и приоритети: 

o Стратегическа цел 1. Подобряване качеството на градската среда и усло-

вията на живот 
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▪ Приоритет 1.1. Опазване на околната среда и ефективно използ-

ване 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, транс-

портна и комуникационна свързаност;  

o Стратегическа цел 2. Постигане на устойчив икономически растеж, осно-

ван на знанието, технологичния напредък и активното партньорство 

▪ Приоритет 2.1. Повишаване конкурентоспособността на икономи-

ката 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. Съхраняване и социализиране на културното нас-

ледство и развитие на туристическия потенциал;  

o Стратегическа цел 3. Повишаване на потенциала на човешките ресурси, 

развитие на административния капацитет, увеличаване равнището на за-

етостта, доходите и ефективно включване на групите в неравностойно по-

ложение.  

▪ 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 управ-

лението и администрацията за по-ефективно и ефикасно разпреде-

ление на публичните ресурси и засилване на гражданското участие 

● Извършване на количествен и качествен анализ. За целта е използван инструмен-

тариум за прилагане на определени критерии (в зависимост от конкретните 

цели), които характеризират качеството на изпълнението на ОПР към неговото 

финално отчитане. 

● Използваният подход за отчитане изпълнението на ОПР се базира на структури-

рано, систематично и многократно събиране, обработка, обобщение, интерпре-

тиране, анализ и представяне на информацията. 

● При обработване на резултатите са взети под внимание резултатите от Годиш-

ните доклади за наблюдение изпълнението на ОПР и на Финалния доклад - отчет 

за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-

2020г. на град Добрич. 
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I. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

Обща характеристика на изпълнените проекти 

Оценката на първоначалните резултати се основава на списък с проектите, включени в 

ОПР за периода 2014-2020 г. на Община град Добрич, разработен и попълнен за целите 

на Последващата оценка, отчети за изпълнението на Инвестиционната програма (отчи-

тане на капиталовите разходи) за 2014-2020 г. и обобщение на проекти и инвестиции с 

отношение към ОПР от ИСУН2020. Основните източници на информация са допълнени с 

по-детайлно проучване на единични проекти с оглед точно определяне на тяхното съот-

ветствие с приоритетните области и мерки на общинския план. В обхвата на оценката са 

включени само проекти, които към края на 2020 г. са изпълнени или са в процес на из-

пълнение. 

Принос на Последващата оценка е систематизирането на всички разгледани проекти и 

инициативи, заедно с посочване на техните основни характеристики. В следващата таб-

лица е систематизирана информацията за стратегическите цели, приоритетите на плана 

и техния обхват. 

Таблица 1: Цели и приоритети на ОПР 

Стратегическа цел Приоритет Обхват 

1. Подобряване ка-
чеството на градс-
ката среда и услови-
ята на живот 
 

1.1. Опазване на околната 

среда и ефективно използване 

на териториалните ресурси 

Подобряване на водоснабдява-

нето, канализационната мрежа, 

пречиствателната инфраструктура,  

предотвратяване на екологични 

рискове, климатични промени и 

природни бедствия. 

1.2. Подобряване на качест-

вото и достъпа до здравни, об-

разователни, социални и кул-

турни услуги и спортни про-

яви. 

 

Изграждане на нова и обновяване 

на съществуващата общинска 

здравна, образователна, социална 

културна и спортна инфраструк-

тура, повишаване качеството на 

предлаганите услуги, разнообра-

зяване на съществуващите и въ-

веждане на нови или алтерна-

тивни услуги, както и активно 

включване на всички групи от на-

селението. 

1.3. Постигане на интегрирано 

градско развитие, транспортна 

Подобряване на градската среда и 

условията на живот, фокусирани 
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Стратегическа цел Приоритет Обхват 

и комуникационна свърза-

ност. 

 

върху осигуряване на транспортна 

и комуникационна свързаност, 

осигуряване на условия за почивка 

и занимания на открито, както и 

подобряване на уличната мрежа. 

2. Постигане на ус-

тойчив икономи-

чески растеж, осно-

ван на знанието, тех-

нологичния напре-

дък и активното пар-

тньорство 

 

2.1. Повишаване конкурентос-

пособността на икономиката и 

осигуряване на подкрепа за 

малкия и среден бизнес. 

Подпомагане на предприятията с 

акцент МСП, развитие на индуст-

риалните зони, изграждане на до-

веждаща инфраструктура, подпо-

магане на стартиращи предприя-

тия. 

2.2. Повишаване на иноваци-

онния потенциал, научното и 

технологичното развитие в об-

щината 

 

Партньорство между общината и 

образователните и научни инсти-

туции. Публично-частно партньор-

ство. Провеждане на информаци-

онни кампании за привличане на 

инвестиции.  

2.3. Развитие на териториал-

ното сътрудничество 

Партньорство на областно, регио-

нално, междурегионално и трансг-

ранично равнище. 

2.4. Съхраняване и социализи-

ране на културното наследс-

тво и развитие на туристичес-

кия потенциал 

Маркетингови дейности с фокус 

върху културния, конгресен и еко-

туризъм в общината. Информаци-

онни кампании, разработване на 

туристически продукти и марш-

рути. Изграждане на информаци-

онни центрове. 

3. Повишаване на 

потенциала на чо-

вешките ресурси, 

развитие на адми-

нистративния капа-

цитет, увеличаване 

3.1. Подобряване достъпа до 

възможностите за учене през 

целия живот и до пазара на 

труда. 

 

Учене през целия живот, подобря-

ване възможностите за намиране 

на заетост, стимулиране на трудо-

вата мобилност и подкрепа за уяз-

вимите групи, участници на пазара 

на труда. 
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Стратегическа цел Приоритет Обхват 

равнището на зае-

тостта, доходите и 

ефективно включ-

ване на групите в не-

равностойно поло-

жение 

3.2. Подобряване качеството и 

ефективността на управлени-

ето и администрацията за по-

ефективно и ефикасно разпре-

деление на публичните ре-

сурси и засилване на граждан-

ското участие. 

Повишаване на административния 

капацитет. Подобряване качест-

вото на административното обс-

лужване.  Развитие на електронни 

услуги. Подобряване процесите на 

стратегическо планиране. 

 

Общо броят на проектите, заложени за реализиране в ОПР е 198, но през периода на 

изпълнение на документа са реализирани допълнителни проекти, които допринасят за 

изпълнението на заложените в плана стратегически цели и приоритети. 

Фигура 2: Брой проекти, включени в последващата оценка 

 

Прави впечатление, че най-много проекти са планирани в рамките на стратегическа цел 

1, приоритети 2 и 3. Това на пръв поглед води до извода, че още по време на процеса на 

планиране е заложен дисбаланс по отношение на останалите две стратегически цели и 

включените в тях приоритети. От друга страна, спецификата и обхвата на стратегическа 

цел 1, а именно „Подобряване качеството на градската среда и условията на живот“ 
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предполага съсредоточаване на усилията в тази посока. Включените в тази цел приори-

тети, мерки и проекти са свързани със значителни инвестиции в инфраструктура, респек-

тивно с осигуряването на значителен финансов ресурс. 

Анализ и оценка на проектите от гледна точка целите и приорите-

тите в ОПР1 

Приоритетите, заедно с тяхното съдържание, са необходимите условия за постигане на 

стратегическите цели и визията за община град Добрич. Всеки приоритет съсредоточава 

нужните мерки, които трябва да бъдат предприети с предимство пред останалите въз-

можни дейности в подкрепа на развитието на общината. Приоритетите дават отговор на 

въпроса, какво трябва да се направи в конкретния планов период. 

Различните мерки в един или повече приоритети са тематично свързани, за да се оси-

гури по-голяма ефективност и синергия между очакваните резултати. Мерките са отво-

рени и следва да се конкретизират с допълнителни проекти през целия програмен пе-

риод. В този смисъл, въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните проекти 

в Програмата за реализация на ОПР. Както е видно от синтезираната по-долу информа-

ция, през отчетния период са изпълнени значителен брой проекти, които са съотнесени 

към съответни приоритети и мерки, включени в ОПР. Това е разбираемо с оглед на от-

носително дългия период на действие на стратегическия документ, променените усло-

вия на средата, в т.ч. и конкретните възможности за финансиране на проектите от раз-

лични източници. 

 

По-долу, обобщено са представени отделните приоритети, броя планирани проекти по 

всеки приоритет, както и предвидената за съответния приоритет сума. 

Приоритет 1.1. Опазване на околната среда и ефективно използване на териториалните 

ресурси. 

По този приоритет в ОПР са заложени 9 проекта на обща стойност 46 202 355,00 лв.  

Приоритет 1.2. Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, соци-

ални и културни услуги и спортни прояви. 

По този приоритет в ОПР са заложени 53 проекта на обща стойност 51 064 930,00 лв.  

Приоритет 1.3. Постигане на интегрирано градско развитие, транспортна и комуникаци-

онна свързаност. 

По този приоритет в ОПР са заложени 99 проекта на обща стойност 138 066 818,00 лв.  

 

Приоритет 2.1. Повишаване конкурентоспособността на икономиката и осигуряване на 

подкрепа за малкия и среден бизнес. 

                                                           
1 Данните за проектите по приоритети и мерки са на база на годишните доклади за изпълнението на ОПР 

за 2017, 2018, 2019 и 2020 г. 
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По този приоритет в ОПР са заложени 5 проекта на обща стойност 1 550 000,00 лв.   

Приоритет 2.2. Повишаване на иновационния потенциал, научното и технологичното 

развитие в общината 

По този приоритет в ОПР са заложени 2 проекта на обща стойност 500 000,00 лв. 

Приоритет 2.3. Развитие на териториалното сътрудничество 

По този приоритет в ОПР са заложени 3 проекта на обща стойност 1 550 000,00 лв.  

Приоритет 2.4. Съхраняване и социализиране на културното наследство и развитие на 

туристическия потенциал 

По този приоритет в ОПР са заложени 3 проекта на обща стойност 380 000,00 лв.  

 

Приоритет 3.1. Подобряване достъпа до възможностите за учене през целия живот и до 

пазара на труда. 

По този приоритет в ОПР са заложени 9 проекта на обща стойност 4 320 000,00 лв.  

Приоритет 3.2. Подобряване качеството и ефективността на управлението и админист-

рацията за по-ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси и засилване 

на гражданското участие. 

По този приоритет в ОПР са заложени 15 проекта на обща стойност 1 401 000,00 лв.  

 

По-надолу е обобщена информацията за реализираните проекти по година на приключ-

ване на проектните дейности, по принадлежността им към съответен приоритет и мярка, 

както и с оглед на  източниците на финансиране, тяхната стойност и постигнатите резул-

тати. Някои от реализираните проекти се съотнасят към повече от един приоритет и по-

вече от една мярка. Те са финансирани от различни финансови източници, в т.ч. и със 

собствени бюджетни средства на Община град Добрич. 

 

През 2014 г. са реализирани следните дейности, допринесли за постигане целите и при-

оритетите на ОПР за периода 2014 – 2020 г.: 

1. Мерки и дейности през 2014 г., реализирани с Местно публично финансиране (соб-

ствени бюджетни средства) 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.3. са реализирани дейности с цел предп-

риемане на превантивни мерки за справяне с климатичните промени и екологични рис-

кове, на обща стойност 119 745,00 лв.., в т.ч. за подготвителни работи по изграждане на 

площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, 

също и за изграждане, строителен и авторски надзор на МКРУ за Регионална система за 

управление на отпадъците с. Стожер, както и за работен проект за рекултивация на депо 

Богдан. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., по Мярка 1.2.1. за изграждане, обновяване и модер-

низиране на различни обекти на образователната, здравната, социалната, културната и 

спортната инфраструктура, в т.ч. подобряване на енергийната ефективност, са отчетени 

общо 976 803,00 лв., по Мярка 1.2.2. за разширяване достъп до образователни, здравни, 
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социални и културни услуги в общината, са отчетени 90 549,00 лв., а по Мярка 1.2.3. с 

цел повишаване качеството на публичните услуги, изразходваните средства са на стой-

ност 188 920,00 лв.. По Приоритет 1.3., Мярка 1.3.1. реализираните дейности за подоб-

ряване на транспортната и комуникационната свързаност между отделните зони на те-

риторията на общината са на стойност 9 960,00 лв.. В рамките на същия приоритет, по 

Мярка 1.3.2. с цел поддържане на зелените зони в града и осигуряване на достъпна 

градска среда са извършени дейности на стойност 120 007,00 лв. а по Мярка 1.3.3. с цел 

обновяване и реконструкция на уличните пространства, сумата е в размер на 742 301,00 

лв.. 

В рамките на СЦ 3, Приоритет 3.2., по Мярка 3.2.2. за развитие и надграждане на е-уп-

равление и електронните услуги за наблюдавания период са отчетени 15 252,00 лв.. 

 

2. Мерки и дейности през 2014 г., реализирани с Външно публично финансиране  

2.1. Централен бюджет (Целева субсидия по Закон за държавния бюджет на Репуб-

лика България (ЗДБРБ) за 2014 г.) 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., Мярка 1.2.1. с цел обновяване на обекти на образо-

вателната инфраструктура са отчетени дейности на стойност 13 764,00 лв., а по Мярка 

1.2.3. за повишаване качеството на предоставяните публични услуги са отделени 

99 997,00 лв.. По Приоритет 1.3., Мярка 1.3.1. с цел подобряване на транспортната и 

комуникационната свързаност между отделните зони на територията на общината са от-

четени 92 061,00 лв.. По Мярка 1.3.2. за осигуряване на зелени зони, безопасни пеше-

ходни пространства и достъпна градска среда са отделени 60 040,00 лв.. В рамките на 

същия приоритет, но по Мярка 1.3.3. за обновяване и реконструкция на уличните прос-

транства са реализирани дейности на стойност 106 347,00 лв.. 

 

2.2. Финансови средства по програми и фондове на ЕС 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.3. по Проект „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците – регион Добрич“ през 2014 г. са реализирани дей-

ности на стойност 4 844 027,00 лв.. В рамките на следващия Приоритет 1.2., Мярка 1.2.1. 

с цел изграждане и модернизиране на обекти на образователната и социалната инфрас-

труктура е отчетено изпълнението на дейности по три проекта, като най-големият от тях 

е за „Изграждане на четири броя Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Добрич“. 

Отчетената стойност общо за мярката е в размер на 972 289,00 лв.. 

В рамките на Приоритет 1.3., Мярка 1.3.2. за отчетния период е реализиран един проект, 

дейностите по който са насочени към обновяване и модернизиране на градската среда, 

в частност в градски парк „Св. Георги“. Общата стойност е в размер на 3 839 614,00 лв.. 

В рамките на СЦ 2, Приоритет 2.3., Мярка 2.3.2. са реализирани дейности в рамките на 

проект „Природата около нас“. Той е по съвместна програма за неформално екологично 

образование в областите Добрич, България и Констанца и е финансиран по Програма за 

Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 -2013 г.. Стойността на израз-

ходваните за отчетния период средства е в размер на 9 155,57 лв.. 
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През 2014 г. са приключили дейностите по два проекта в рамките на СЦ 3, Приоритет 

3.2.. Единият е по Мярка 3.2.1. - проект „Повишаване на квалификацията на служителите 

на Община град Добрич” по ОП „Административен капацитет“. С цел подобряване на 

професионалната компетентност и капацитета на служителите от общинска админист-

рация са реализирани дейности на стойност 89 395,00 лв.. В рамките на същия Приори-

тет 3.2., Мярка 3.2.3. попада и приключилия през 2014 г. проект „Разработване и въвеж-

дане на единен и ефективен механизъм за подобряване цялостния процес на разработ-

ване и изпълнение на стратегически документи на Община град Добрич в партньорство 

и координация с всички заинтересовани страни”, финансиран по Оперативна програма 

„Административен капацитет“. Целта на реализираните дейности е да бъде подобрен 

процеса на разработване и изпълнение на стратегически и програмни документи на Об-

щина град Добрич в партньорство и координация на всички заинтересоване страни. 

Стойността на отчетените средства по проекта е 79 564,00 лв. 

 

3. Мерки и дейности през 2014 г., реализирани в рамките на публично-частно парт-

ньорство между Община град Добрич и местното население 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.3., Мярка 1.3.2. в изпълнение на Програма за реализа-

ция на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие 

на местното население са реализирани дейности на стойност 80 921,00 лв. 

 

Данните за годината са обобщени в следващите две диаграми. 

Фигура 3: Разпределение на финансовите ресурси за реализирани дейности през 
2014 г. - по стратегически цели 

 
 

Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 3

2227 413,00 лв. 

- лв. 
15 252,00 лв. 

312 169,00 лв. - лв. - лв. 

9655 930,00 лв. 

9 156,00 лв. 
168 959,00 лв. 

- лв. - лв. - лв. 
80 921,00 лв. 

- лв. - лв. 

Разпределение на финансовите ресурси за 
реализирани през 2014 г. дейности от ОПР - по 

стратегически цели

Местно публ. финансиране - Общински бюджет Външно публ. финансиране - Централен бюджет

Външно публ. финансиране - Фондове на ЕС Външно публ. финансиране - Други източници 

Частно финансиране - Фондове, фирми
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Фигура 4: Разпределение на финансовите ресурси за реализирани дейности през 
2014 г. - по източници на финансиране 

 
 

През 2015 г. са реализирани следните дейности, допринесли за постигане целите и при-

оритетите на ОПР за периода 2014 – 2020 г.: 

1. Мерки и дейности през 2015 г., реализирани с Местно публично финансиране (соб-

ствени бюджетни средства) 

В рамките на СЦ 1., Приоритет 1.1., Мярка 1.1.1. с цел изграждане и модернизиране на 

водоснабдителната и канализационната система и пречистването на отпадните води са 

отчетени дейности на стойност 32 800,00 лв., в т.ч. за актуализация на проектна докумен-

тация за обект "Битова канализация в кв. Рилци град Добрич", както и за проектиране на 

битова канализация по две улици в града. По друга мярка от Приоритет 1.1. - Мярка 

1.1.3. са реализирани дейности с цел предприемане на превантивни мерки за справяне 

с климатичните промени и екологични рискове, на стойност 33 216,00 лв..  

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., по Мярка 1.2.1. за изграждане, обновяване и модер-

низиране на различни обекти на образователната, здравната, социалната, културната и 

спортната инфраструктура, в т.ч. подобряване на енергийната ефективност, са отчетени 

общо 876 828,00 лв., по Мярка 1.2.2. за разширяване достъп до образователни, соци-

ални и културни услуги в общината, са отчетени 65 842,00 лв., а по Мярка 1.2.3. с цел 

повишаване качеството на публичните услуги, изразходваните средства са на стойност 

70 817,00 лв.. По Приоритет 1.3., Мярка 1.3.1. реализираните дейности за подобряване 

на транспортната и комуникационната свързаност между отделните зони на територи-

ята на общината са на стойност 136 814,00 лв.. В рамките на същия приоритет, по Мярка 

1.3.2. с цел осигуряване на зелените зони са извършени дейности по поддръжка на по-

ливната система в централната градска част на стойност 282 442,00 лв.., а по Мярка 1.3.3. 

Местно публ. 
финансиране -

Общински бюджет 
18%

Външно публ. 
финансиране -

Централен 
бюджет

2%

Външно публ. 
финансиране -
Фондове на ЕС 

79%

Частно 
финансиране -

Фондове, фирми
1%

Разпределение на финансовите ресурси за 
реализирани през 2014 г. дейности от ОПР - по 

източници на финансиране
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с цел обновяване и реконструкция на уличните пространства, сума е в размер на 641 

841,00 лв.     

В рамките на СЦ 3, Приоритет 3.2., по Мярка 3.2.2. за развитие и надграждане на е-уп-

равление и електронните услуги за наблюдавания период са отчетени 11 800,00 лв.., а 

по Мярка 3.2.4. с цел подобряване качеството на административното обслужване са от-

делени 23 844,00 лв.. 

2. Мерки и дейности през 2015 г., реализирани с Външно публично финансиране  

2.1. Централен бюджет (Целева субсидия по Закон за държавния бюджет на Репуб-

лика България (ЗДБРБ) за 2015 г.) 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.1. за модернизиране на водоснабдител-

ната и канализационна система в града през 2015 г. са отделени 208 950,00 лв.. По При-

оритет 1.3., Мярка 1.3.1. с цел подобряване на транспортната и комуникационната свър-

заност между отделните зони на територията на общината са отчетени 57 935,00 лв., а 

по Мярка 1.3.2. с цел осигуряване на безопасни пешеходни пространства и достъпна 

градска среда са реализирани дейности на стойности 147 740,00 лв. 

2.2. Финансови средства по програми и фондове на ЕС 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.3. по Проект „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците – регион Добрич“ са реализирани дейности на 

стойност 10 967 515,00 лв.. В рамките на Приоритет 1.3., Мярка 1.3.2. за отчетния период 

са реализирани два проекта, като основно реализираните дейности са насочени към об-

новяване и модернизиране на градската среда, в частност в градски парк „Св. Георги“. 

Общата стойност  е в размер на 4 891 965,00 лв.. 

В рамките на СЦ 2, Приоритет 2.3., Мярка 2.3.2. са реализирани дейности в рамките на 

проект „Природата около нас“. Той е по съвместна програма за неформално екологично 

образование в областите Добрич, България и Констанца и е финансиран по Програма за 

Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 -2013 г.. Стойността на израз-

ходваните за отчетния период средства е в размер на 235 185,29 лв.. 

През 2015 г. са приключили дейностите по проект в рамките на СЦ 3, Приоритет 3.2., 

Мярка 3.2.1. - проект „Надграждане на професионалната квалификация и компетент-

ност на служителите от Община град Добрич“. Финансиран е по Оперативна програма 

„Административен капацитет” 2007-2013 г.. В рамките на проекта са реализирани дей-

ности за подобряване на професионалната компетентност и по-ефективно и ефикасно 

изпълнение на задълженията от страна на служителите на общинска администрация 

Добрич. Стойността на отчетените средства е в размер на 135 231,00 лв.. 

3. Мерки и дейности през 2015 г., реализирани в рамките на публично-частно парт-

ньорство между Община град Добрич и местното население 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.3., Мярка 1.3.2. в изпълнение на Програма за реализа-

ция на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие 

на местното население са реализирани дейности на стойност 67 812,00 лв. 

 

Данните за годината са обобщени в следващите две диаграми. 



 

 

Последваща оценка на Общински план за развитие  

на Община град Добрич 2014 – 2020 г. 
19 

Фигура 5: Разпределение на финансовите ресурси за реализирани дейности през 
2015 г. - по стратегически цели 

 
 

Фигура 6: Разпределение на финансовите ресурси за реализирани дейности през 
2015 г. - по източници на финансиране 

 
 

През 2016 г. са реализирани следните дейности, допринесли за постигане целите и при-

оритетите на ОПР за периода 2014 – 2020 г.: 

1. Мерки и дейности през 2016 г., реализирани с Местно публично финансиране (соб-

ствени бюджетни средства) 

Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 3

2072 788,00 лв. 

- лв. 
35 644,00 лв. 

414 625,00 лв. 

- лв. - лв. 

15859 480,00 лв. 

235 185,00 лв. 
135 231,00 лв. 

- лв. - лв. - лв. 
67 812,00 лв. 

- лв. - лв. 

Разпределение на финансовите ресурси за 
реализирани през 2015 г. дейности от ОПР - по 

стратегически цели

Местно публ. финансиране - Общински бюджен Външно публ. финансиране - Централен бюджет

Външно публ. финансиране - Фондове на ЕС Външно публ. финансиране - Други източници

Частно финансиране - Фондове, фирми

Местно публ. 
финансиране -

Общински бюджен
11%

Външно публ. 
финансиране -

Централен бюджет
2%

Външно публ. 
финансиране -
Фондове на ЕС

86%

Частно 
финансиране -

Фондове, фирми
1%

Разпределение на финансовите ресурси за 
реализирани през 2015 г. дейности от ОПР - по 

източници на финансиране
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В рамките на СЦ 1., Приоритет 1.1., Мярка 1.1.3. са реализирани дейности с цел предп-

риемане на превантивни мерки за справяне с климатичните промени и екологични рис-

кове, на стойност 126 420,00 лв.. По Мярка 1.1.4. с цел внедряване на енергоспестяващи 

технологии са отчетени 50 992,00 лв. за изготвяне на обследвания за енергийна ефектив-

ност на жилищни сгради на територията на общината. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., по Мярка 1.2.1. за изграждане, обновяване и модер-

низиране на обекти на образователната, здравната, социалната, културната и спортната 

инфраструктура, в т.ч. подобряване на енергийната ефективност, са отчетени общо 665 

024,00 лв., по Мярка 1.2.2. за разширяване достъп до образователни и културни услуги 

в общината, са отчетени 4 785,00 лв., а по Мярка 1.2.3. с цел повишаване качеството на 

публичните услуги, изразходваните средства са на стойност 5 170,00 лв.. По Приоритет 

1.3., Мярка 1.3.2., за да се осигурят зелените зони, безопасните пешеходни пространс-

тва, са реализирани дейности на стойности 72 498,00 лв., а по Мярка 1.3.3. с цел обно-

вяване и реконструкция на уличните пространства, сума е в размер на 5 219,00 лв. 

В рамките на СЦ 3, Приоритет 3.2., по Мярка 3.2.2. за развитие и надграждане на е-уп-

равление и електронните услуги за наблюдавания период са отчетени 13 154,00 лв.. 

2. Мерки и дейности през 2016 г., реализирани с Външно публично финансиране  

2.1. Централен бюджет (Целева субсидия по Закон за държавния бюджет на Репуб-

лика България (ЗДБРБ) за 2016 г.) 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., Мярка 1.2.1. за изграждане, обновяване и модерни-

зиране на обекти на здравната и спортната инфраструктура са отчетени общо 279 654,00 

лв., по Мярка 1.2.3. с цел повишаване качеството на публичните услуги, организиране 

на мероприятия в социалната сфера, са отчетени общо 36 650,00 лв.. По Приоритет 1.3., 

Мярка 1.3.1. с цел подобряване на транспортната и комуникационната свързаност 

между отделните зони на територията на общината са отделени 161 000,00 лв., по Мярка 

1.3.2. за осигуряване на зелени зони и достъпна градска среда реализираните дейности 

са на стойност 49 800,00 лв.  по Мярка 1.3.3. за обновяване и реконструкция на уличните 

пространства са отчетени 132 351,00 лв. 

2.2. Финансови средства по програми и фондове на ЕС 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.3. за възстановяване функционирането на 

обекти, засегнати от наводнението и осигуряване на превантивна инфраструктура в 

града са отделени 917 222,00 лв.. Отново по Мярка 1.1.3., по Проект "Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците - регион Добрич" са реализирани дей-

ности на стойност 109 838,00 лв.. В рамките на Приоритет 1.1., Мярка 1.1.4. и Приоритет 

1.2., Мярка 1.2.1. с цел внедряване на енергоспестяващи технологии и обновяване на 

обекти на образователната и социалната инфраструктура за отчетния период са вложени 

203 230,00 лв. за дейности по постигане на енергийна ефективност и възобновяема енер-

гия на една детска градина и комплекс за социални услуги в града. 

3. Мерки и дейности през 2016 г., реализирани в рамките на публично-частно парт-

ньорство между Община град Добрич и местното население 



 

 

Последваща оценка на Общински план за развитие  

на Община град Добрич 2014 – 2020 г. 
21 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.3., Мярка 1.3.2. в изпълнение на Програма за реализа-

ция на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие 

на местното население са реализирани дейности на стойност 104 306,00 лв. 

 

Данните за годината са обобщени в следващите две диаграми. 

Фигура 7: Разпределение на финансовите ресурси за реализирани дейности през 
2016 г. - по стратегически цели 

 
Фигура 8: Разпределение на финансовите ресурси за реализирани дейности през 
2016 г. - по източници на финансиране 

 
 

 

Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 3

1114 024,00 лв. 

- лв. 

13 154,00 лв. 

587 649,00 лв. 

- лв. - лв. 

1230 290,00 лв. 

- лв. - лв. - лв. - лв. - лв. 

104 306,00 лв. 

- лв. - лв. 

Разпределение на финансовите ресурси за 
реализирани през 2016 г. дейности от ОПР - по 

стратегически цели

Местно публ. финансиране - Общински бюджен Външно публ. финансиране - Централен бюджет

Външно публ. финансиране - Фондове на ЕС Външно публ. Финансиране - Други източници

Частно финансиране - Фондове, фирми

Местно публ. 
финансиране -

Общински бюджен
37%

Външно публ. 
финансиране -

Централен бюджет
19%

Външно публ. 
финансиране -
Фондове на ЕС

40%

Частно 
финансиране -

Фондове, фирми
4%

Разпределение на финансовите ресурси за 
реализирани през 2016 г. дейности от ОПР - по 

източници на финансиране
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През 2017 г. са реализирани следните дейности, допринесли за постигане целите и при-

оритетите на ОПР за периода 2014 – 2020 г.: 

1. Мерки и дейности през 2017 г., реализирани с Местно публично финансиране (соб-

ствени бюджетни средства) 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.4. с цел внедряване на енергоспестяващи 

технологии са отчетени 2 700,00 лв. за закупуване на климатична инсталация. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., по Мярка 1.2.1. за изграждане, обновяване и модер-

низиране на обекти на образователната, здравната, социалната, културната и спортната 

инфраструктура, в т.ч. подобряване на енергийната ефективност, са отчетени общо 342 

448,00 лв., по Мярка 1.2.2. за разширяване достъп до образователни, здравни, социални 

и културни услуги в общината, са отчетени общо 60 532,00 лв., по Мярка 1.2.3. с цел по-

вишаване качеството на публичните услуги, организиране на мероприятия в образова-

телната, здравната и социалната сфера и провеждане на спортни прояви, са отчетени 

общо 118 847,00 лв.. По Приоритет 1.3., Мярка 1.3.1. с цел подобряване на транспорт-

ната и комуникационната свързаност между отделните зони на територията на общи-

ната отчетената сума е в размер на 39 372,00 лв. 

В рамките на СЦ 3, Приоритет 3.2., по Мярка 3.2.2. за развитие и надграждане на е-уп-

равление и електронните услуги за наблюдавания период са отчетени 9 845,00 лв.. 

2. Мерки и дейности през 2017 г., реализирани с Външно публично финансиране  

2.1. Централен бюджет (Целева субсидия по Закон за държавния бюджет на Репуб-

лика България (ЗДБРБ) за 2017 г.) 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., по Мярка 1.1.1 за изграждане и модернизиране на 

водоснабдителната и канализационната система и пречистването на отпадните води, са 

отчетени 59 128,00 лв., по Приоритет 1.2., Мярка 1.2.1. за изграждане, обновяване и мо-

дернизиране на обекти на образователната инфраструктура са отчетени общо 7 752,00 

лв., по Мярка 1.2.3. с цел повишаване качеството на публичните услуги, организиране 

на мероприятия в социалната сфера, са отчетени общо 29 200,00 лв.. По Приоритет 1.3., 

Мярка 1.3.1. с цел подобряване на транспортната и комуникационната свързаност 

между отделните зони на територията на общината са отделени 86 628,00 лв., а по 

Мярка 1.3.3. за обновяване и реконструкция на уличните пространства са отчетени 8 

124,00 лв. 

В рамките на СЦ 3, Приоритет 3.2., Мярка 3.2.4. с цел подобряване качеството на адми-

нистративното обслужване са отделени 11 011,00 лв.. 

2.2. Финансови средства по програми и фондове на ЕС 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.1. – „Интегриран проект за подобряване 

на водния сектор в град Добрич - фаза I“. Срокът за изпълнение е декември 2016 г. – юни 

2024 г.. Общата стойност на проекта е 86 227 183,00 лв., като средствата, вложени в из-

пълнението му за отчетния период, са в размер на 7 774 631,00 лв.. Проектът е финанси-

ран по ОП „Околна среда“. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.4. – Проект „Енергийно обновяване на 
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многофамилни жилищни сгради в град Добрич“, финансиран по ОП „Регионално разви-

тие“, за отчетния период са реализирани дейности на стойност 355 680,00 лв..  

В рамките на същата Мярка 1.1.4. е отчетена и дейността по проект „Внедряване на 

мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (ПС ПБЗН) – Добрич“. 

Срокът за изпълнение на проекта е декември 2016 г. – декември 2018 г.. Той е на обща 

стойност 600 000,00 лв., като средствата, вложени в изпълнението на проекта за отчетния 

период, са в размер на 110 297,00 лв.. Проектът е финансиран по ОП „Регионално разви-

тие“. Целта на проекта е внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на 

сградата на Регионална Дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.4. и Приоритет 1.2., Мярка 1.2.1. с цел 

внедряване на енергоспестяващи технологии и обновяване на обекти на образовател-

ната и социалната инфраструктура за отчетния период са вложени 30 098,00 лв. за дей-

ности по постигане на енергийна ефективност и възобновяема енергия на една детска 

градина и комплекс за социални услуги в града. По Мярка 1.2.1. с цел обновяване на 

образователната инфраструктура са отчетени 5 400,00 лв. за нуждите на професионална 

гимназия в града. 

В рамките на СЦ 2, Приоритет 2.4., по Мярка 2.4.4. с цел изграждане на мрежа от инфор-

мационни и посетителски центрове, средства за туристическа информация и градска 

ориентация през отчетния период по проект NETWORLD, програма Дунав, са реализи-

рани дейности на стойност 13 166,00 лв. 

 

Данните за годината са обобщени в следващите две диаграми. 

Фигура 9: Разпределение на финансовите ресурси за реализирани дейности през 
2017 г. - по стратегически цели 

 
 

Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 3

563 899,00 лв. 

- лв. 

9 845,00 лв. 190 832,00 лв. 
- лв. 11 011,00 лв. 

8276 106,00 лв. 

- лв. - лв. 

Разпределение на финансовите ресурси за 
реализирани през 2017 г. дейности от ОПР - по 

стратегически цели

Местно публ. финансиране - Общински бюджет Външно публ. финансиране - Централен бюджет

Външно публ. финансиране - Фондове на ЕС 
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Фигура 10: Разпределение на финансовите ресурси за реализирани дейности през 
2017 г. - по източници на финансиране 

 
 

През 2018 г. са реализирани следните дейности, допринесли за постигане целите и при-

оритетите на ОПР за периода 2014 – 2020 г.: 

1. Мерки и дейности през 2018 г., реализирани с Местно публично финансиране (соб-

ствени бюджетни средства) 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., вкл. за Площадка за безвъзмездно предаване на от-

падъци от домакинствата са отчетени общо 425 316,00 лв. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., по Мярка 1.2.1. за изграждане, обновяване и модер-

низиране на обекти на образователната, здравната, социалната, културната и спортната 

инфраструктура, в т.ч. подобряване на енергийната ефективност, са отчетени общо 815 

869,00 лв., по Мярка 1.2.2. за разширяване достъпа до образователни, здравни, соци-

ални и културни услуги в общината, са отчетени общо 34942,00 лв., по Мярка 1.2.3. с цел 

повишаване качеството на публичните услуги, организиране на мероприятия в образо-

вателната, здравната и социалната сфера и провеждане на спортни прояви, са отчетени 

общо 20 248,00 лв..  

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.3., Мярка 1.3.3. за обновяване и реконструкция на улич-

ните пространства са отчетени 53 086,00 лв. 

В рамките на СЦ 3, Приоритет 3.2., по Мярка 3.2.2. за развитие и надграждане на е-уп-

равление и електронните услуги за наблюдавания период са отчетени 6 631,00 лв.. По 

Мярка 3.2.4. за подобряване качеството на административното обслужване са отчетени 

2 400.00 лв. 

2. Мерки и дейности през 2018 г., реализирани с Външно публично финансиране  

Местно публ. 
финансиране -

Общински бюджет 
6%

Външно публ. 
финансиране -

Централен бюджет
2%

Външно публ. 
финансиране -
Фондове на ЕС 

92%

Разпределение на финансовите ресурси за 
реализирани през 2017 г. дейности от ОПР - по 

източници на финансиране
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2.1. Централен бюджет (Целева субсидия по Закон за държавния бюджет на Репуб-

лика България (ЗДБРБ) за 2018 г.) 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., по Мярка 1.1.1 за изграждане и модернизиране на 

водоснабдителната и канализационната система и пречистването на отпадните води, са 

отчетени 91 458,00 лв., по Мярка 1.2.1. за изграждане, обновяване и модернизиране на 

обекти на образователната, здравната, социалната, културната и спортната инфраструк-

тура са отчетени общо 31 008,00 лв., по Мярка 1.2.3. с цел повишаване качеството на 

публичните услуги, организиране на мероприятия в образователната, здравната и соци-

алната сфера и провеждане на спортни прояви, са отчетени общо 419 792,00 лв., по 

Мярка 1.3.3. за обновяване и реконструкция на уличните пространства са отчетени 214 

064,00 лв. 

2.2. Финансови средства по програми и фондове на ЕС 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.1. – са реализирани дейности по проект 

„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза I“. Срокът за 

изпълнение е декември 2016 г. – юни 2024 г.. Общата стойност на проекта е 86 227 183,00 

лв., като средствата, вложени в изпълнението му за отчетния период, са в размер на 

25 197 348,00 лв.. Проектът е финансиран по ОП „Околна среда“. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.2, Приоритет 1.3., Мерки 1.3.1., 1.3.2. и 

1.3.3. и СЦ 2, Приоритет 2.1., Мярка 2.1.1. – Проект „Подобряване, надграждане и ре-

конструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“. 

Срокът за изпълнение е декември 2016 г. – декември 2018 г.. Проектът е на стойност 1 

441 318,08 лв., като средствата, вложени в изпълнението на проекта за отчетния период, 

са в размер на 1 204 289 лв.. Проектът е финансиран по ОП „Регионално развитие“. В 

резултат на дейностите по проекта са реконструирани и рехабилитирани два участъка на 

ул. „6ти Септември“, изградена е нова оптична мрежа,  осигурено е енергоефективно 

улично осветление и достъпна  среда. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.3. – Проект „Енергийна ефективност в ад-

министративни сгради“. Срокът за изпълнение е декември 2016 г. – декември 2018 г.. 

проектът е на стойност 600 000,00 лв., като средствата, вложени в изпълнението на про-

екта за отчетния период, са в размер на 388 647,00 лв.. Проектът е финансиран по ОП 

„Регионално развитие“. В резултат на проекта са внедрени мерки за енергийна ефектив-

ност и е ремонтирана сградата на Регионална Дирекция Пожарна безопасност и защита 

на населението. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.4. – по Проект „Енергийно обновяване на 

многофамилни жилищни сгради в град Добрич“, финансиран по ОП „Регионално разви-

тие“, за отчетния период са реализирани дейности на стойност 1 804 643,00 лв. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., Мерки 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. – Проект „Реконструкция и 

модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Ге-

орги Павлов" град Добрич“. Срокът за изпълнение е декември 2016 г. – декември 2018 

г.. Проектът е на стойност 1 299 954,78 лв., като за наблюдавания период са отчетени 

483 189,00 лв., финансиран е по ОП „Регионално развитие“. В резултат на дейностите по 
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проекта е постигнато развитие на образованието, чрез изграждане, обновяване, модер-

низиране, както и подобряване на качеството и достъпа до образователните инфраст-

руктури. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., Мярка 1.2.1. – Проект „За моето бъдеще“, в рамките 

на който е извършен ремонт и обновяване на център за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи без увреждания и наблюдаваното жилище. Средствата, вложени в из-

пълнението на дейностите през отчетния период възлизат на 49 853,00 лв. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., по Мярка 1.2.3. с цел повишаване качеството на пуб-

личните услуги, организиране на мероприятия в образователната, здравната и социал-

ната сфера и провеждане на спортни прояви през отчетния период са реализирани дей-

ности по различни проекти на обща стойност 6 730,00 лв. 

В рамките на СЦ 2, Приоритет 2.3., Мярка 2.3.2. – Проект „Подобряване на връзката с 

мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия – Добрич“. Общият бюджет по про-

екта е 8 087 085,00 лв., като средствата, вложени в изпълнението на дейностите по про-

екта за отчетния период, са в размер на 1 583 609,26 лв.. Проектът е финансиран по Прог-

рама Интеррег V-A Румъния-България. В резултат на дейностите по проекта е планирано 

да се извърши реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари, изграж-

дане на ново енергоспестяващо улично осветление по няколко улици в града, както и 

рехабилитация и основен ремонт на част от моста над жп линията в града. 

2.3. Външно публично финансиране от други източници 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., по Мярка 1.2.1. с цел изграждане, обновяване и мо-

дернизиране на обекти на образователната и културната инфраструктура са извършени 

дейности на обща стойност 106 905,00 лв. 

3. Мерки и дейности през 2018 г., реализирани в рамките на публично-частно парт-

ньорство между Община град Добрич и местното население 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.3., Мярка 1.3.2. в изпълнение на Програма за реализа-

ция на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие 

на местното население са реализирани дейности на стойност 12 059,00 лв. 

4. Мерки и дейности през 2018 г., реализирани с финансиране от финансови инстру-

менти – заеми от финансови институции  

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., по Мярка 1.1.1 за изграждане и модернизиране на 

водоснабдителната и канализационната система и пречистването на отпадните води, са 

отчетени 91 954,00 лв. за изграждане на битова канализация, а по Приоритет 1.2., Мярка 

1.2.3. с цел повишаване качеството на публичните услуги, организиране на мероприятия 

в образователната, здравната и социалната сфера и провеждане на спортни прояви, са 

реализирани дейности по разширяване на Гробищния парк на стойност 20 000,00 лв. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.3., в рамките на Мярка 1.3.1. и Мярка 1.3.3. с цел по-

добряване на транспортната и комуникационната свързаност между отделните зони на 

територията на общината и обновяване и реконструкция на уличните пространства са 

извършени дейности по реконструкция на тротоари на стойност 307 257,00 лв. 
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Данните за годината са обобщени в следващите две диаграми. 

Фигура 11: Разпределение на финансовите ресурси за реализирани дейности през 
2018 г. - по стратегически цели 

 
Фигура 12: Разпределение на финансовите ресурси за реализирани дейности през 
2018 г. - по източници на финансиране 

 
 

 

Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 3

1337 402,00 лв. 

- лв. 

9 031,00 лв. 756 322,00 лв. 

- лв. - лв. 

27930 410,00 лв. 

2787 898,00 лв. 

- лв. 

106 905,00 лв. 

- лв. - лв. 

12 059,00 лв. 

- лв. - лв. 

419 211,00 лв. 

- лв. - лв. 

Разпределение на финансовите ресурси за 
реализирани през 2018 г. дейности от ОПР - по 

стратегически цели

Местно публ. финансиране - Общински бюджет Външно публ. финансиране - Централен бюджет

Външно публ. финансиране - Фондове на ЕС Външно публ. финансиране - Други източници 

Частно финансиране - Фондове, фирми Финансови инструменти

Местно публ. 
финансиране -

Общински бюджет 
4,04%

Външно публ. 
финансиране -

Централен бюджет
2,27%

Външно публ. 
финансиране -
Фондове на ЕС 

92,08%

Външно публ. 
финансиране -

Други източници 
0,32%
Частно 

финансиране -
Фондове, фирми

0,04%

Финансови инструменти
1,26%

Разпределение на финансовите ресурси за 
реализирани през 2018 г. дейности от ОПР - по 

източници на финансиране
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През 2019 г. са реализирани следните дейности, допринесли за постигане целите и при-

оритетите на ОПР за периода 2014 – 2020 г.: 

1. Мерки и дейности през 2019 г., реализирани с Местно публично финансиране (соб-

ствени бюджетни средства) 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.1. за модернизиране на водоснабдител-

ната и канализационната система са отчетени дейности на стойност 59 907,00 лв., а по 

Мярка 1.1.3. с цел предприемане на превантивни мерки за справяне с климатичните 

промени – 61 200,00 лв., в т.ч. за работни проекти на втора клетка на депо в с. стожер, 

както и за контейнери за битови отпадъци. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., по Мярка 1.2.1. за изграждане, обновяване и модер-

низиране на обекти на образователната, здравната, социалната, културната и спортната 

инфраструктура, в т.ч. подобряване на енергийната ефективност, са отчетени общо 1 400 

976,00 лв., по Мярка 1.2.2. за разширяване достъп до образователни, здравни, социални 

и културни услуги в общината, са отчетени общо 142 206,00 лв., по Мярка 1.2.3. с цел 

повишаване качеството на публичните услуги, организиране на мероприятия в образо-

вателната, здравната и социалната сфера и провеждане на спортни прояви, са отчетени 

общо 205 941,00 лв..  

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.3., Мярка 1.3.3. за обновяване и реконструкция на улич-

ните пространства са отчетени 50 223,00 лв. 

В рамките на СЦ 3, Приоритет 3.2., по Мярка 3.2.4. за подобряване качеството на адми-

нистративното обслужване са отчетени 16 374.00 лв. основно за закупуване на компю-

търна техника и специализирани програмни продукти. 

2. Мерки и дейности през 2019 г., реализирани с Външно публично финансиране  

2.1. Централен бюджет (Целева субсидия по Закон за държавния бюджет на Репуб-

лика България (ЗДБРБ) за 2019 г.) 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., Мярка 1.2.1. за изграждане, обновяване и модерни-

зиране на обекти на образователната, здравната, социалната, културната и спортната 

инфраструктура са отчетени общо 32 780,00 лв., по Мярка 1.2.3. с цел повишаване качес-

твото на публичните услуги, организиране на мероприятия в образователната, здравната 

и социалната сфера и провеждане на спортни прояви, са отчетени общо 263 430,00 лв., 

по Мярка 1.3.3. за обновяване и реконструкция на уличните пространства са отчетени 

60 586,00 лв. 

2.2. Финансови средства по програми и фондове на ЕС 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.1. – са реализирани дейности по „Интег-

риран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза I“. Срокът за изпъл-

нение е декември 2016 г. – юни 2024 г.. Общата стойност на проекта е 86 227 183,00 лв., 

като средствата, вложени в изпълнението му за отчетния период, са в размер на 36 605 

009,00 лв.. Проектът е финансиран по ОП „Околна среда“. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.4. – Проект „Енергийно обновяване на 

многофамилни жилищни сгради в град Добрич“, финансиран по ОП „Регионално разви-

тие“, за отчетния период са реализирани дейности на стойност 234 352,00 лв. По Мярка 
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1.1.4. са реализирани и дейности по Проект "За моето бъдеще" - ремонт и обновяване 

на "Дневен център за деца без увреждания" и наблюдавано жилище. Средствата, вло-

жени в изпълнението на дейностите през отчетния период възлизат на 110 530,00 лв. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., Мерки 1.2.1. – Проект „Реконструкция и модерниза-

ция на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" 

град Добрич“. Срокът за изпълнение е декември 2016 г. – декември 2018 г.. Проектът е 

на стойност 1 299 954,78 лв., като за наблюдавания период са отчетени 510 553,00 лв., 

финансиран е по ОП „Регионално развитие“. В резултат на дейностите по проекта е пос-

тигнато развитие на образованието, чрез изграждане, обновяване, модернизиране, 

както и подобряване на качеството и достъпа до образователните инфраструктури. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., Мярка 1.2.1. – Проект „Реконструкция и обновяване 

на образователна инфраструктура в Добрич - I . Проектът е на стойност 5 524 146,00 лв., 

като за наблюдавания период са отчетени 3 813 312,00 лв., финансиран е по ОП „Регио-

нално развитие“. В резултат на дейностите е направен ремонт и обновяване на общин-

ски учебни заведения с цел създаване на адекватна учебна и работна среда. 

По същата Мярка 1.2.1. са отчетени дейности и по  Проект „Реконструкция и благоустро-

яване на градска среда в град Добрич“. Общият бюджет по проекта е 6 529 990,00 лв., 

като средствата, вложени в изпълнението на дейностите по проекта за отчетния период, 

са в размер на 2 260 408,00 лв.. Дейностите по проекта включват преасфалтиране на ня-

колко улици, възстановяване на тротоарите, ремонт на осветлението, на междублоко-

вите пространства и изграждане на детски площадки. 

В рамките на СЦ 2, Приоритет 2.3., Мярка 2.3.2. – Проект „Подобряване на връзката с 

мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия – Добрич“. Средствата, вложени в 

изпълнението на дейностите по проекта за отчетния период, са в размер на 3 502 657,91 

лв.. Проектът е финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България. 

3. Мерки и дейности през 2019 г., реализирани в рамките на публично-частно парт-

ньорство между Община град Добрич и местното население 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.3., Мярка 1.3.2. в изпълнение на Програма за реализа-

ция на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие 

на местното население са реализирани дейности на стойност 110 809,00 лв.. 

4. Мерки и дейности през 2019 г., реализирани с финансиране от финансови инстру-

менти – заеми от финансови институции  

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., Мярка 1.2.1. с цел изграждане, обновяване и модер-

низиране на обекти на образователната, здравната, социалната, културната и спортната 

инфраструктура, са реализирани дейности на стойност 187 800,00 лв. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.3., в рамките на Мярка 1.3.1. и Мярка 1.3.3. с цел по-

добряване на транспортната и комуникационната свързаност между отделните зони на 

територията на общината и обновяване и реконструкция на уличните пространства са 

извършени дейности по изграждане и преасфалтиране на паркинг-зони на стойност 237 

070,00 лв. 
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Данните за годината са обобщени в следващите две диаграми. 

Фигура 13: Разпределение на финансовите ресурси за реализирани дейности през 
2019 г. - по стратегически цели 

 

Фигура 14: Разпределение на финансовите ресурси за реализирани дейности през 
2019 г. - по източници на финансиране 

 
 

През 2020 г. са реализирани следните дейности, допринесли за постигане целите и при-

оритетите на ОПР за периода 2014 – 2020 г.: 

Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 3

1870 230,00 лв. 

- лв. 
16 374,00 лв. 296 210,00 лв. 

- лв. - лв. 

43534 164,00 лв. 

3502 658,00 лв. 

- лв. - лв. - лв. - лв. 

110 809,00 лв. 

- лв. - лв. 

424 870,00 лв. 

- лв. - лв. 

Разпределение на финансовите ресурси за 
реализирани през 2019 г. дейности от ОПР - по 

стратегически цели

Местно публ. финансиране - Общински бюджет Външно публ. финансиране - Централен бюджет

Външно публ. финансиране - Фондове на ЕС Външно публ. финансиране - Други източници 

Частно финансиране - Фондове, фирми Финансови инструменти

Местно публ. 
финансиране -

Общински бюджет 
3,8%

Външно публ. 
финансиране -

Централен бюджет
0,6%

Външно публ. 
финансиране -
Фондове на ЕС 

94,5%

Частно 
финансиране -

Фондове, фирми
0,2%

Финансови 
инструменти

0,9%

Разпределение на финансовите ресурси за 
реализирани през 2019 г. дейности от ОПР - по 

източници на финансиране
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1. Мерки и дейности през 2020 г., реализирани с Местно публично финансиране (соб-

ствени бюджетни средства) 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.1. за изграждане на битова канализация в 

кв. Рилци – Iви етап, са отчетени общо 1 445 572,00 лв. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., по Мярка 1.2.1. за изграждане, обновяване и модер-

низиране на обекти на образователната, здравната, социалната, културната и спортната 

инфраструктура, в т.ч. подобряване на енергийната ефективност, са отчетени общо 542 

874,00 лв., по Мярка 1.2.2. за разширяване достъп до образователни, здравни, социални 

и културни услуги в общината, са отделени общо 74 677,00 лв., по Мярка 1.2.3. с цел 

повишаване качеството на публичните услуги, организиране на мероприятия в образо-

вателната, здравната и социалната сфера и провеждане на спортни прояви, са реализи-

рани дейности на стойност общо 6 836,00 лв..  

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.3., Мярка 1.3.3. за обновяване и реконструкция на улич-

ните пространства са отчетени 68 754,00 лв. 

В рамките на СЦ 3, Приоритет 3.2., по Мярка 3.2.4. за подобряване качеството на адми-

нистративното обслужване са вложени 8 375,00 лв. 

2. Мерки и дейности през 2020 г., реализирани с Външно публично финансиране  

2.1. Централен бюджет (Целева субсидия по Закон за държавния бюджет на Репуб-

лика България (ЗДБРБ) за 2020 г.) 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., по Мярка 1.1.1 за изграждане и модернизиране на 

водоснабдителната и канализационната система и пречистването на отпадните води, са 

отчетени 33 553,00 лв., по Мярка 1.2.1. за изграждане, обновяване и модернизиране на 

обекти на образователната, здравната, социалната, културната и спортната инфраструк-

тура са отчетени общо 129 560,00 лв., по Мярка 1.2.3. за с цел повишаване качеството на 

публичните услуги, организиране на мероприятия в образователната, здравната и соци-

алната сфера и провеждане на спортни прояви, изпълнените дейности са на стойност 

общо 249 973,00 лв., по Мярка 1.3.3. за обновяване и реконструкция на уличните прост-

ранства са отчетени 142 001,00 лв. 

2.2. Финансови средства по програми и фондове на ЕС 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.1., Мярка 1.1.1. – „Интегриран проект за подобряване 

на водния сектор в град Добрич - фаза I“. Срокът за изпълнение е декември 2016 г. – юни 

2024 г.. Общата стойност на проекта е 86 227 183,00 лв., като средствата, вложени в из-

пълнението му за отчетния период, са в размер на 28 080 414,00 лв.. Проектът е финан-

сиран по ОП „Околна среда“. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., Мярка 1.2.1. – Проект „Реконструкция и обновяване 

на образователна инфраструктура в Добрич - I . Проектът е на стойност 5 524 146,00 лв., 

като за наблюдавания период са отчетени 1 718 461,00 лв., финансиран е по ОП „Регио-

нално развитие“. В резултат на дейностите е направен ремонт и обновяване на четири 

общински учебни заведения с цел създаване на адекватна учебна и работна среда. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., Мярка 1.2.1. е отчетено и реализирането на дейности 
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и по проект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“ на стой-

ност 101 839,00 лв. 

В рамките на СЦ 3, Приоритет 1.3., Мярка 1.3.1. – Проект „Развитие на интегрирана сис-

тема на градския транспорт на Добрич“. Общият бюджет по проекта е 8 183 546,00 лв., 

като средствата, вложени в изпълнението на дейностите по проекта за отчетния период, 

са в размер на 1 336 482,00 лв.. Проектът е финансиран по ОП „Региони в растеж“ и очак-

ваните резултати от него са: Изграждане на Интелигентна система за управление на тра-

фика, Система за управление на обществения транспорт, цялостна реконструкция на бул. 

"Добричка епопея", рехабилитация на 30 спирки и закупуване на електробуси за 3 линии 

на градския транспорт. 

По същата Мярка 1.3.3. са отчетени дейности и по  Проект „Реконструкция и благоустро-

яване на градска среда в град Добрич. Общият бюджет по проекта е 6 529 990,00 лв., 

като средствата, вложени в изпълнението на дейностите по проекта за отчетния период, 

са в размер на 3 364 677,00 лв.. Дейностите по проекта включват преасфалтиране на ня-

колко улици, възстановяване на тротоарите, ремонт на осветлението, на междублоко-

вите пространства и изграждане на детски площадки. 

В рамките на СЦ 2, Приоритет 2.3., Мярка 2.3.2. – Проект „Подобряване на връзката с 

мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия – Добрич“. Средствата, вложени в 

изпълнението на дейностите по проекта за отчетния период, са в размер на 2 825 873,99 

лв.. Проектът е финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България. 

3. Мерки и дейности през 2020 г., реализирани в рамките на публично-частно парт-

ньорство между Община град Добрич и местното население 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.3., Мярка 1.3.2. в изпълнение на Програма за реализа-

ция на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие 

на местното население са реализирани дейности на стойност 94 027,00 лв. 

4. Мерки и дейности през 2020 г., реализирани с финансиране от финансови инстру-

менти – заеми от финансови институции  

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.2., Мярка 1.2.1. с цел изграждане, обновяване и модер-

низиране на обекти на образователната инфраструктура, са реализирани дейности на 

стойност 116 211,00 лв., по Мярка 1.2.3. за повишаване качеството на публичните услуги 

са реализирани дейности на стойност 22 786,00 лв. 

В рамките на СЦ 1, Приоритет 1.3., в рамките на Мярка 1.3.3. с цел обновяване и рекон-

струкция на уличните пространства са извършени дейности по строително монтажни ра-

боти по жилищен блок „Добрич“ и изграждане на детска площадка на стойност 

624 677,00 лв.. 

 

Данните за годината са обобщени в следващите две диаграми. 
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Фигура 15: Разпределение на финансовите ресурси за реализирани дейности през 
2020 г. - по стратегически цели 

 
 

Фигура 16: Разпределение на финансовите ресурси за реализирани дейности през 
2020 г. - по източници на финансиране  

 
 

Както се вижда от данните, представени във фигура 17, заложеният в процеса на плани-

ране дисбаланс между трите стратегически цели е повече от значителен след отчитане 

на проекти, които могат да бъдат включени в този приоритет. Една от основните причини 

Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 3

2074 206,00 лв. 

- лв. 

8 375,00 лв. 555 087,00 лв. 

- лв. - лв. 

34601 873,00 лв. 

2825 874,00 лв. 

- лв. 

94 027,00 лв. 

- лв. - лв. 
763 674,00 лв. 

- лв. - лв. 

Разпределение на финансовите ресурси за 
реализирани през 2020 г. дейности от ОПР - по 

стратегически цели

Местно публ. финансиране - Общински бюджет Външно публ. финансиране - Централен бюджет

Външно публ. финансиране - Фондове на ЕС Частно финансиране - Фондове, фирми

Финансови инструменти

Местно публ. 
финансиране -

Общински бюджет 
5,1%

Външно публ. 
финансиране -

Централен бюджет
1,4%

Външно публ. 
финансиране -
Фондове на ЕС 

91,5%

Частно 
финансиране -

Фондове, фирми
0,2%

Финансови 
инструменти

1,9%

Разпределение на финансовите ресурси за 
реализирани през 2020 г. дейности от ОПР - по 

източници на финансиране
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за това разминаване е голямата стойност на „Интегриран проект за подобряване на вод-

ния сектор в град Добрич“, финансиран по ОП „Околна среда“. Извършените в рамките 

на този най-мащабен за целия програмен период проект дейности, а именно: рехабили-

тация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км., изграждане на во-

допровод и над 4 км. канализационни колектори, реконструиране на три канално-пом-

пени станции и модернизиране на пречиствателната станция за отпадъчни води край 

Врачанци, допринасят в много голяма степен за изпълнение и по-скоро за преизпълне-

ние на планираното в Приоритет 1.1., мярка 1.1.1. В рамките на същия приоритет и мярка 

би следвало да се отбележи като причина за дисбаланса и проекта за изграждане на 

битова канализация в кв. „Рилци“. Той се изпълнява на два етапа и е финансиран от 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

Проектът предвижда изграждане на битови канализационни клонове, включително и 

сградни канализационни отклонения до всеки имот по трасето на канализационната 

мрежа, предмет на проекта. Общата сума на изпълнени проекти в рамките на СЦ 1 е 157 

645 703,00 лв. 

В пъти по-малко, в сравнение със СЦ 1 са средствата, които са използвани за реализаци-

ята на СЦ 2 - 9 360 771,00 лв. Основен принос в рамките на тази стратегическа цел имат 

два реализирани проекта:  Проект „Природата около нас“ – съвместна програма за не-

формално екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъ-

ния,  финансиран по Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 

2007 -2013 г. с 244 340,86 лв., усвоени през 2014 и 2015 г. и Проект „Подобряване на 

връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ по Програма 

INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., с 7 912 141,00 лв., усвоени през 2018, 2019 

и 2020 г.  

Фигура 17: Стойност на реализирани проекти от ОПР – по стратегически цели  

 

157645 703,00 лв. 

9360 771,00 лв. 422 876,00 лв. 

Стойност на реализирани проекти от ОПР - по 
стратегически цели

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

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

Стратегическа цел 3. Повишаване на потенциала на човешките ресурси, развити на 
административния капацитет, увеличаване равнището на заетостта, доходите и 
ефективното включване на групите в неравностойно положение
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Проследявайки съотношението на стойностите на реализираните проекти от СЦ 1 по 

приоритети потвърждава наблюденията, посочени по-горе. Много ясно се вижда (фи-

гура 18), че и в рамките само на първата стратегическа цел от ОПР, делът на проектите, 

които попадат в рамките на Приоритет 1 е с ясно очертано предимство пред останалите 

два приоритета. Въпреки това, в Приоритет 2 и 3 също са включени проекти, които в зна-

чителна степен допринасят за общата тежест на изпълнението на СЦ 1, в сравнение с 

останалите две стратегически цели. Това може да се оцени и като добър подход при 

формулирането на СЦ1 и включените в нея приоритети и до известна степен мерки. Из-

водът, който можем да направим, е че една значителна част от ресурсите, с които Об-

щина град Добрич е разполагала през отчетния програмен период 2014 – 2020 г. е насо-

чен към подобряване на средата на живеене, в т.ч. за осигуряване на добри условия с 

оглед опазване на околната среда, но също и подобряване на качеството и достъпа до 

здравни, образователни, социални, културни и спортни прояви, както и за стъпки по по-

сока на транспортната и комуникационната свързаност.  

 

Фигура 18: Стойност на реализирани проекти от СЦ 1 – по приоритети 

 

Що се отнася до СЦ 2, то от Фигура 19 е видно, че изпълнението е съсредоточено в два 
от приоритетите. По Приоритет 2.1. „Повишаване конкурентоспособността на икономи-
ката и осигуряване подкрепа за малкия и среден бизнес“ визираме проект „Подобря-
ване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономи-
ческо развитие в Добрич“. Проектът е финансиран по ОП „Регионално развитие“. В ре-
зултат на дейностите по проекта са реконструирани и рехабилитирани два участъка на 
ул. „6-ти Септември“, изградена е нова оптична мрежа,  осигурено е енергоефективно 
улично осветление и достъпна  среда. По приоритет 2.3. (мярка 2.3.2.) са реализирани 

18206 589,00 лв. 

18913 758,00 лв. 

120525 356,00 лв. 

Приоритет 1.3.: Постигане на интегрирано градско 
развитие, транспортна и комуникационна 

свързаност

Приоритет 1.2.: Подобряване на качеството и 
достъпа до здравни, образователни, социални и 

културни услуги и спортни прояви

Приоритет 1.1.: Опазване на околната среда и 
ефективно използване на териториалните ресурси

Стойност на реализирани проекти от СЦ 1 - по 
приоритети
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два цитирани по-горе проекта: „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансгра-
ничния регион Меджидия – Добрич“ по Програма INTERREG V-A Румъния - България 
2014-2020 г. и проект „Природата около нас“ – съвместна програма за неформално еко-
логично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния, MIS ETC CODE 
331,  финансиран по Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 
2007 -2013 г. на обща стойност 8 156 482,00 лв.. Резултатите по този приоритет недвус-
мислено говорят за мястото, което имат трансграничните проекти в цялостната стратегия 
за развитие на Общината. Тази тенденция би следвало да се запази и увеличи и през 
следващия програмен период в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничес-
тво по вътрешните граници на ЕС между България и Румъния, както и на други програми 
за трансгранично и междурегионално сътрудничество. 
Останалите два приоритета, както и съответните мерки, включени в рамките на СЦ 2 не 
са реализирани през програмния период 2014 – 2020, но със сигурност повечето от тях 
могат също да бъдат осъществени през следващия програмен период,  още повече, че 
те са насочени към популяризиране на възможностите за бизнес-инвестиции – местни и 
чуждестранни в общината, развитие на услугите за бизнеса, в т.ч. и на стартиращи пред-
приятия (Стартъпи), подпомагане процеса на квалификация и преквалификация на ра-
ботната сила, насърчаване на публично-частните партньорства и др. Резерви за реали-
зация на конкретни мерки и проекти в рамките на коментираната СЦ 2 има и по посока 
подобряване на комуникацията и координацията на органите за местно самоуправле-
ние с гражданското общество, представено от активните неправителствени организа-
ции, а също и във връзка с развитието на международно сътрудничество и партньорство. 

Фигура 19: Стойност на реализирани проекти от СЦ 2 – по приоритети 

 

Изпълнението на СЦ 3 по приоритети, представено във Фигура 20, до голяма степен на-

подобява тази при предходната цел. Тук отново се наблюдава различия в средствата, 

които са усвоени по съответните приоритети, като реализираните проекти са  по прио-

ритет 3.2., мерки 3.2.1., 3.2.2.,3.2.3. и 3.2.4.  По първата от мерките би следвало да се 

- лв. 

8156 482,00 лв. 

- лв. 

1204 289,00 лв. 

Приоритет 2.4.: Съхраняване и социализиране на 
културното наследство и развитие на 

туристическия потенциал

Приоритет 2.3.: Развитие на териториалното 
сътрудничество

Приоритет 2.2.: Повишаване на иновационния 
потенциал, научното и технологичното развитие 

на общината

Приоритет 2.1.: Повишаване 
конкурентноспособността на икономиката и 

осигуряване на подкрепа за малкия и среден 
бизнес

Стойност на реализирани проекти от СЦ 2 -
по приоритети
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отбележат два проекти, реализирани през 2013 и 2014 г. по Оперативна програма „Ад-

министративен капацитет“ - „Повишаване на квалификацията на служителите на Об-

щина град Добрич” и „Надграждане на професионалната квалификация и компетентност 

на служителите от Община град Добрич“ на обща стойност 224 626,00 лв.. Без съмнение 

тази инвестиция в квалификацията на служителите е с дългосрочен характер и се е отра-

зила положително на ефективността на работата. Проектите по останалите мерки са пре-

димно насочени към развитие и надграждане на е-управление и електронните услуги за 

наблюдавания период и за подобряване качеството на административното обслужване. 

Инвестициите в това направление, включително и в обновяване на използвания хардуер 

и софтуер, определено са допринесли за повишаване качеството и ефективността на 

предоставяните от администрацията услуги за бизнеса и гражданите. Такъв е и проект 

„Разработване и въвеждане на единен и ефективен механизъм за подобряване цялост-

ния процес на разработване и изпълнение на стратегически документи на Община град 

Добрич в партньорство и координация с всички заинтересовани страни” на стойност 

79 564,00 лв., реализиран в рамките на мярка 3.2.3. 

Прави впечатление, че голям брой от планираните проекти по СЦ 3, както и при СЦ 2, не 

са намерили своята реализация през отчетния период. Една значителна част от тях също 

биха могли да се реализират в бъдеще. Става дума за проекти, свързани с повишаване 

квалификацията на заетите в сферата на предоставяне на социални услуги в т.ч. и чрез 

осигуряване на възможности за супервизия, внедряване на електронна система за из-

мерване удовлетвореността на клиентите в звената за административно обслужване и 

др. 

 

Фигура 20: Стойност на реализирани проекти от СЦ 3 – по приоритети 

 

На фигура 21 е представено съотношението на използваните, в рамките на изпълнението 

422 876,00 лв. 

- лв. 

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

Приоритет 3.1.: Подобряване достъпа до 
възможностите за учене през целия живот и до 

пазара на труда

Стойност на реализирани проекти от СЦ 3 -
по приоритети
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на ОПР, източници за финансиране. Не е изненада, че основният финансов ресурс е оси-

гурен от Фондовете на ЕС. Това е индикатор за ефективност при оползотворяването на 

средствата, които достигат до нас, благодарение на членството на страната в ЕС. Оче-

видно е, че без тях възможностите за изпълнение на по-мащабни стратегически цели и 

приоритети, които да окажат съществено значение за развитието на общината биха били 

твърде ограничени. Въпреки това би следвало да се подчертае, че ресурсите, които са 

осигурени от Общинския бюджет също допринасят в значителна степен за изпълнение 

на заложените в ОПР цели, приоритети и мерки.  

Вижда се и в коментираните по-горе данни, че една значителна част от реализираните 

дейности са в рамките на изпълнението на годишните програми за капиталови разходи.  

Най-често примерите за такива дейности са в изпълнение на СЦ 1, приоритет 1.2., мярка 

1.2.1. Благодарение на тези инвестиции се е подобрила значително образователната, 

здравната, социалната, културна и спортна инфраструктура. Можем да отбележим, че 

изпълнението на подобни по-малки или по-мащабни проекти със сигурност може да 

бъде отчетено и в рамките на реализацията на други приоритети и мерки. Няма спор, че 

обновената инфраструктура е основа за подобряване на достъпа  до съответните услуги 

(Мярка 1.2.2.), до повишаване на тяхното качество и възможности за организиране на 

различни мероприятия (Мярка 1.2.3.), до разнообразяване и подобряване на културния 

календар ( Мярка 1.2.4.) и други.  

Свой съществен дял в изпълнението на целите, приоритетите и мерките от ОПР има и 

финансирането от Централния бюджет. То се изразява, както в дела на националното 

финансиране при реализиране на проекти по ОП, но също и целевите субсидии по съот-

ветните направления. 

Делът на Финансовите инструменти като ресурс за изпълнение на ОПР също следва да 

бъде отбелязан. Опитът в използването на този източник на финансиране е от същест-

вено значение за следващия програмен период 2021 – 2027 г., предвид нарастващото 

му значение и включването му като необходимо условие за одобрение на проектни 

предложения. 

Добър пример за Публично-частни партньорства (ПЧП) са проектите, реализирани в рам-

ките на "Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – об-

щинска собственост, с участие на местното население". Тяхната стойност за отчетния пе-

риод е в размер на 469 934,00 лв.. Община град Добрич е първата българска община, 

която започва да работи по подобна програма още през 2005 г., като през годините е 

натрупан голям опит на сътрудничество с гражданите. Тя е насочена към привличане на 

местната общност в процесите на благоустрояване на публични партньорства съвместно 

с Общината. Със сигурност тази програма ще продължи да се осъществява и разширява 

в бъдеще, като понастоящем тя действа за  периода 2019 – 2023 г. 
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Фигура 21: Стойност на реализирани проекти – по източници на финансиране 

 

На следващата диаграма (Фигура 22) се вижда делът на използваните финансови източ-

ници в рамките на отделните стратегически цели. Прави впечатление, че за реализаци-

ята на СЦ 2 са използвани предимно средства от Фондовете на ЕС, а за СЦ 3 се е разчи-

тало на местно публично финансиране (Общински бюджет) и на външно публично фи-

нансиране – Фондове на ЕС . Проектите, които попадат в СЦ 1 са разчитали на почти 

всички възможни варианти за финансиране. Анализирайки тази картина можем да ка-

жем, че би било добре  да се търси баланс и по отношение на финансовите ресурси. Този 

стремеж следва да бъде продължен и в следващия програмен период, тъй като тогава 

принципът на диверсификация на източниците на средства, в т.ч. нарастващият дял на 

самоучастието, използването на възможностите на различни финансови инструменти, 

интегриран подход и партньорство при осъществяването на проектите ще бъдат гаран-

ция за изпълнението на повече, по-мащабни и по-ефективни проекти и дейности. 
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Фигура 22: Разпределение на финансовите ресурси по източници на финансиране 
за отделните стратегически цели  

 

 

Анализ и оценка на изпълнението на индикаторите в ОПР 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ОПР цели да отчита напре-

дъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по фи-

зически и финансови характеристики. За целите на плана са използвани два вида инди-

катори: индикатори за резултат и индикатори за въздействие.  

Индикаторите за въздействие са насочени към реализацията на целите, докато индика-

торите за резултат са свързани с действията в рамките на отделните приоритети. Пър-

вият вид следва да оцени цялостната ефективност на стратегията и какво е достигнатото 

състояние на общината, спрямо визията и стратегическите цели до 2020 г. Вторият вид 

индикатори могат да бъдат съотнесени и спрямо конкретен ключов проект, включен в 

програмата за реализация на ОПР 2014-2020 . 

Индикаторите обхващат както физически характеристики (параметри), така и финансови 

по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие. При разра-

ботването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпъл-

нението на ОПР са взети предвид общите индикатори в областта на регионалната поли-

тика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 
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Разпределение на финансовите ресурси по 
източници на финансиране за отделните 

стратегически цели

Местно публ. финансиране - Общински бюджен
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Финансови инструменти - заеми от финансови институции
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2014 – 2020 г. и стратегическите индикатори за степента на интегриране и изпълнение 

на глобалните цели, свързани с опазване на околната среда, в регионалната политика и 

планиране. 

Постигнатата степен на изпълнение и ефективността е извършена въз основа на дефини-

раните индикатори за оценка и наблюдение. Съществена част от оценката на плана се 

базира върху системата от индикатори за оценка на изпълнението му и мерките за мо-

ниторинг и контрол. За целта е извършен преглед и задълбочен анализ на системата от 

индикатори. Възможност за извеждането на обективни индикатори е осигурено и от нап-

равената оценка за степента на финансово изпълнение на проектите. Разгледани са ин-

дикаторите с достоверен източник на информация към момента на изготвяне на оцен-

ката. Постигнатите стойности показват висока степен на изпълнение за целите и приори-

тетите на плана. Въпреки, че наличните към момента статистически данни от НСИ са за 

2019 г., значителна част от заложените икономически и социални индикатори са преиз-

пълнени. Информационното осигуряване на останалите индикатори е свързано с дей-

ността на ресорите в общинска администрация, които са предоставили данни. Част от 

индикаторите се проследяват с натрупване, а други - на годишна база. При изготвянето 

на ОПР, както и при годишното отчитане, за определени индикатори не е посочена на-

чална стойност поради разминаване в данните от различните източници на информация, 

или поради все още липсваща система за събиране на такъв тип данни. Това е и причи-

ната за някои индикатори да не е възможно да се отчете степента на изпълнение.  

Индикаторите са отчитани в годишните Доклади за наблюдение и отчитане на ОПР и из-

мерват постигнатия напредък в реализацията на проектите, а от там степента на пости-

гане на стратегическите цели на плана, в това число и по отношение на хоризонталните 

политики.  В настоящата оценка са използвани данни от годишните доклади за наблю-

дение и изпълнение на ОПР за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.. 

Индикатори за въздействие 

Определените индикатори за въздействие, освен че измерват реализацията на зададе-

ните цели, отразяват и очаквания синергичен ефект от изпълнението на заложените 

мерки по приоритетни области. В този смисъл, те надграждат тези за резултат, като стре-

межа е да покажат цялостно ситуацията в общината. 

При много от този вид индикатори се наблюдава значително надхвърляне на целевите 

стойности, което от една страна е добър показател за ефективността на съответната 

мярка, но от друга може да се тълкува и като недостатъчно реалистично планиране на 

стойността на съответния индикатор.  



 

 

В Таблица 2 са представени планираните индикатори за въздействие, като са добавени отчетните стойности и е изчислена степента на 

изпълнение на всеки един от индикаторите. Прави впечатление, че при някои мерки степента на изпълнение е много висока, което 

отново реферира към ниските заложени стойности. 

Тук отново се наблюдава доминирането на изпълнението на приоритетите и мерките по СЦ 1, където отчетените стойности и степента 

на изпълнение са предимно високи с малки изключения. 

Сравнително добре изглеждат и отчетените стойности на индикаторите за въздействие при СЦ 2, и е разбираемо неизпълнението на 

индикаторите по СЦ 3. 

Таблица 2: Индикатори за въздействие 

 За индикатори за въздействие 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност2 

Степен на 
изпълнение 

в % 
 
№ 

Описание на индикатора Мярка 

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

1 
Дял на обновена водопроводна 
мрежа 

% 
Община град 
Добрич, В и К 

3 г. х3 30 42,40 141 

2 
Дял на новоизградена и обновена 
канализационна мрежа 

% 
Община град 
Добрич, В и К 

3 г. х 10 2,44 24 

3 Намалени загуби на вода % 
Община град 

Добрич 
7 г. 70 40 15 38 

                                                           
2 В графа „Отчетена стойност“ предоставените данни са изчислени сумарно за отчетния период или на база средни отчетени стойности за съответния индикатор. 
3 При изготвянето на ОПР, както и при годишното отчитане, за определени индикатори не е посочена начална стойност поради разминаване в данните от 
различните източници на информация, или поради все още липсваща система за събиране на такъв тип данни. Това е и причината за някои индикатори да не е 
възможно да се отчете степента на изпълнение. 
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 За индикатори за въздействие 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност2 

Степен на 
изпълнение 

в % 
 
№ 

Описание на индикатора Мярка 

4 
Намален дял на отделен СО2 във 
въздуха 

% НСИ 7 г. х 20 х х 
 

5 
Брой на населението потенциално 
експониран на замърсяване с 
ФЧП10 

% НСИ 7 г. 100 50 100 200  

6 
Намалени разходи за енергия 
(отопление) за обекти на общинс-
ката инфраструктура 

% 
Община град 

Добрич 
3 г. х 25 6,57 26  

7 

Брой деца в предучилищна и учи-
лищна възраст, които ще ползват 
обновени обекти на образовател-
ната инфраструктура (детски гра-
дини и училища) 

брой 
Община град 

Добрич 
3 години 4 502 7 000 12 795 183  

8 
Брой лица обхванати от нови 
обекти на социалната инфраструк-
тура 

брой 
Община град 

Добрич 
3 г. х 200 х х  

9 
Население ползващо обновени 
междублокови пространства и 
детски площадки 

брой 
Община град 

Добрич 
3 г. х 40 000 84 236 211  
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 За индикатори за въздействие 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност2 

Степен на 
изпълнение 

в % 
 
№ 

Описание на индикатора Мярка 

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

 

10 
Дял на новоразкритите предприя-
тия в общината 

% НСИ 3 г. х 10 1 10  

11 
Повишаване на чуждестранните 
инвестиции 

% НСИ 3 г. Х 20 28,5 143  

12 Дял на заетите от работната сила % НСИ 3 г. х 20 43,93 220  

13 
Брой новосъздадени предприятия 
в сферата на високите технологии 

Бр. НСИ 3 г. х 5 х х  

14 
Заети лица в преработваща индус-
трия 

Бр. НСИ 3 г. 6 578 9 000 82 806 920  

15 
Реализирани нетни приходи от 
продажби от преработващата ин-
дустрия 

Хил. лв. НСИ 3 г. 268 840 400 000 704 671 176  

16 
Създадени партньорства за реали-
зиране на съвместни проекти 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 30 20 67  

17 Заети лица в сферата на туризма Бр. НСИ 1 г. 1 267  2 500 4 343 174 
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 За индикатори за въздействие 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност2 

Степен на 
изпълнение 

в % 
 
№ 

Описание на индикатора Мярка 

18 
Реализирани приходи от про-
дажби в сферата на туризма – ту-
ристически данък  

Хил. лв. 
Община град 

Добрич 
1 г. 25 661  40 000 116 373 291  

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

 

19 
Дял на населението, преминало 
през обучения за повишаване ква-
лификацията  

% 

Бюро по 
труда, Об-
щина град 

Добрич 

3 г. х 30  0,56  2  

20 
Участие в съвместни инициативи 
на местната заетост и професио-
нално обучение 

Брой 
лица 

Бюро по 
труда, Об-
щина град 

Добрич 

3 г. х 20 000  308 2  

21 Намаляване на безработицата % 
Бюро по 

труда 
3 г. 19 10  2,61 26 

 

 

22 
Степен на удовлетвореност на 
потребителите на административ-
ните услуги 

% 
Община град 

Добрич 
1 г. х  85 93,87 110  

23 
Дял от гражданите ползващи 
електронни услуги 

% 
Община град 

Добрич 
1 г. х  50 1 2  
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 За индикатори за въздействие 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност2 

Степен на 
изпълнение 

в % 
 
№ 

Описание на индикатора Мярка 

24 Одобрени проекти % 
Община град 

Добрич, 
ИСУН 

1 г. х 60  90 150  

 

 

Индикатори за резултат 

 

Индикаторите за резултат проследяват ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. 

Проследяването на изпълнението на този тип индикатори е представено в Таблица 3. И тук, на база данни от различни източници е 

добавена отчетената стойност и е изчислена степента на изпълнение на съответния индикатор. 

Наблюдава се преизпълнение по някои от показателите, но има и индикатори по които няма отчетени стойности за периода. Последното 

е следствие от липсата на проекти, които да допринесат до промяна в съотношението между базовите стойности, целевата стойност и 

отчетената стойност. Такива например са индикаторите по мярка 1.1.2. - Количество намален въглероден диоксид (СО2), по мярка 1.1.3. 

- Реализирани проекти за справяне с климатичните промени, природни бедствия и екологични рискове, както и Население, ползващо 

се от мерки за защита от климатичните промени, природни бедствия и екологични рискове и др. 

С оглед на по-доброто проследяване на индикаторите, би било добре да се създаде система за отчитане на всеки от индикаторите при 

изпълнение на дейности и проекти. При разработване на нови проектни предложения е добре да се съобразяват заложените в страте-

гическите планови документи на общината индикатори с очакваните резултати от всеки конкретен проект. 
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Таблица 3: Индикатори за резултат 

№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност4 

Степен на 
изпълнение 

в % 
  Мярка Описание на индикатора Мярка 

СЦ 1, Приоритет 1 Опазване на околната среда и ефективно използване на териториалните ресурси 

1 
Мярка 
1.1.1 

Дължина на реконструи-
рана / подменена водоп-
роводна мрежа 

км. ВиК 3 г. 89 156 154,5 99 

Дължина на новоизгра-
дена канализационна 
мрежа 

км. ВиК 3 г. 3 15 2,639 18 

Дължина на реконструи-
рана / подменена канали-
зационна мрежа 

км. ВиК 3 г. 4,8 20 6,46 32 

Брой модернизирани 
пречиствателни станции 
Реконструирани канали-
зационни колектори 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 1 5 500 

2 
Мярка 
1.1.2 

Количество намален въг-
лероден диоксид (СО2) 

т. 
Община град 

Добрич 
7 г. х  х х 

                                                           
4 В графа „Отчетена стойност“ предоставените данни са изчислени сумарно за отчетния период или на база средни отчетени стойности за съответния индикатор. 
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№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност4 

Степен на 
изпълнение 

в % 
  Мярка Описание на индикатора Мярка 

3 
  

Концентрация на ФПЧ10 μg/т3 
Община град 

Добрич 
7 г. 50 35 50,33 144 

4 
Мярка 
1.1.3 

Реализирани проекти за 
справяне с климатичните 
промени, природни бедс-
твия и екологични рис-
кове 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 3 6 х х 

Население, ползващо се 
от мерки за защита от 
климатичните промени, 
природни бедствия и еко-
логични рискове 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 9 470 20 000 х х 

5 
Мярка 
1.1.4 

Дял на обновено улично 
осветление 

% 
Община град 

Добрич 
3 г. х 50 1,96 4 

6 
Брой домакинства с по-
добрено енергийно пот-
ребление 

Бр. 
Община град 

Добрич 
7 г. х 100 154 154 

СЦ 1, Приоритет 2 Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги и спортни про-
яви 

6 
Мярка 
1.2.1 

Брой на обновени обекти 
от образователната инф-
раструктура 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 10 38 380 

Брой новоизградени 
обекти на образовател-
ната инфраструктура 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 1 х х 
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№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност4 

Степен на 
изпълнение 

в % 
  Мярка Описание на индикатора Мярка 

Брой на обновени обекти 
от здравна инфраструк-
тура (вкл. детски ясли) 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 7 6 86 

Брой на обновени обекти 
от социална инфраструк-
тура 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 9 15 167 

Брой новоизградени 
обекти на социалната ин-
фраструктура 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 9 2 22 

Брой обновени обекти от 
културната инфраструк-
тура 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 11 16 145 

Брой обновени обекти от 
спортна инфраструктура 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 2 3 150 

7 
Мярка 
1.2.2 

Дял на ученици, обхва-
нати от извънкласни за-
нимания 

% 
Община град 

Добрич 
3 г. х 50 181 362 

Дял на лицата в нерав-
ностойно положени, обх-
ванати от различни соци-
ални услуги 

% 
Община град 

Добрич 
3 г. х 50 42 84 



 

 
Последваща оценка на Общински план за развитие  

на Община град Добрич 2014 – 2020 г. 
50 

№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност4 

Степен на 
изпълнение 

в % 
  Мярка Описание на индикатора Мярка 

Дял на децата с уврежда-
ния, обучаващи се в об-
щообразователни учи-
лища 

% 
Община град 

Добрич 
3 г. х 50 2,82 6 

8 
Мярка 
1.2.3 

Брой проведени спортни 
прояви средногодишно5 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 800 1 000 6 169 206 

Брой участници в спортни 
прояви6 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 150 000 200 000 563 849 125 

Дял на заетите в сферата 
на образованието, соци-
алните и здравни услуги 
преминали през квалифи-
кационни курсове 

% 
Община град 

Добрич 
3 г. х 30 18,2 61 

9 
Мярка 
1.2.4 

Брой проведени културни 
прояви средногодишно7 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 1500 2 000 х х 

                                                           
5 Стойностите на индикатор „Брой проведени спортни прояви годишно“ в годишните доклади за наблюдение изпълнението на ОПР са отчитани обобщени със 
стойностите на индикатор „Брой проведени културни прояви годишно“. Това е причината, поради която степента на изпълнение е изчислена на база сумарната 
отчетена стойност за двата индикатора, а за индикатор „Брой проведени културни прояви средногодишно“ не е нанесена стойност.  
6 Стойностите на индикатор „Брой участници в спортни прояви“ в годишните доклади за наблюдение изпълнението на ОПР са отчитани обобщени със стойностите 
на индикатор „Брой участници в културни прояви“. Това е причината, поради която степента на изпълнение е изчислена на база сумарната отчетена стойност за 
двата индикатора, а за индикатор „Брой участници в културни прояви“ не е нанесена стойност. 
7 Виж Бележка под линия № 4 
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№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност4 

Степен на 
изпълнение 

в % 
  Мярка Описание на индикатора Мярка 

Брой участници в кул-
турни прояви8 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 150 000 250 000 х х 

СЦ 1, Приоритет 3 Постигане на интегрирано градско развитие, транспортна и комуникационна свързаност 

10 
Мярка 
1.3.1 

Дял на населението обх-
ванато от модернизиран 
градски транспорт 

% 
Община град 

Добрич 
3 г. х 50 

 
х 

 
х 

11 
Мярка 
1.3.2 

Обновени междублокови 
пространства 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 34 10 29 

Изградени нови и рехаби-
литирани съществуващи 
детски площадки 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 30 6 20 

Обновени територии за 
обществен отдих - пар-
кове 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 2 1 50 

12 
Мярка 
1.3.3 

Обновени улични прост-
ранства 

м2 
Община град 

Добрич 
3 г. 100 000 200 000 49 472 25 

СЦ 2, Приоритет 1 Повишаване конкурентоспособността на икономиката и осигуряване на подкрепа за малкия и среден бизнес 

                                                           
8 Виж Бележка под линия № 5 
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№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност4 

Степен на 
изпълнение 

в % 
  Мярка Описание на индикатора Мярка 

13 
Мярка 
2.1.1 

Изградени индустриални 
зони/бизнес паркове на 
територията на общината 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 1 х х 

Предприятия, ситуирани 
в индустриалната 
зона/бизнес парк 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 20 3 15 

14 
Мярка 
2.1.2 

Проведени инициативи 
за популяризиране пре-
димствата за инвестиране 
в общината - средного-
дишно 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 5 10 51 510 

15 
Мярка 
2.1.3 

Изградени бизнес цент-
рове 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 1 х х 

Предоставени услуги на 
МСП - средногодишно от 
бизнес център 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 100 х х 

16 
Мярка 
2.1.4 

Реализирани ПЧП Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 20 12 60 

СЦ 2, Приоритет 2 Повишаване на иновационния потенциал, научното и технологичното развитие в общината 

17 
Мярка 
2.2.1 

Реализирани ПЧП за раз-
витие и трансфер на нови 
технологии 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 2 х х 
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№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност4 

Степен на 
изпълнение 

в % 
  Мярка Описание на индикатора Мярка 

18 
Мярка 
2.2.2 

Привлечени чуждест-
ранни инвестиции 

Хил. лв. НСИ 3 г. х 10 000 204 198 2042 

СЦ 2, Приоритет 3 Развитие на териториалното сътрудничество 

19 
Мярка 
2.3.1 

Брой на разработени 
междуобщински прог-
рами, междурегионално 
ниво - проекти, стратегии 
и др. 

Брой 
Община 

град Добрич 
3 г. х 2 000 9 0,45 

20 
Мярка 
2.3.2 

Привлечени средства по 
линия на европейско и 
др. външно финансиране 
за реализиране на про-
екти на трансгранично и 
международно ниво 

Хил. 
лева 

Община град 
Добрич 

3 г. х 20 000 9 000 45 

СЦ 2, Приоритет 4 Съхраняване и социализиране на културното наследство и развитие на туристическия потенциал 

21 
Мярка 
2.4.1 

Увеличаване дела на час-
тните фирми с предмет 
на дейност туризъм, хоте-
лиерство и ресторантьор-
ство 

% ТСБ Добрич 3 г. 42,6 50 34 68 



 

 
Последваща оценка на Общински план за развитие  

на Община град Добрич 2014 – 2020 г. 
54 

№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност4 

Степен на 
изпълнение 

в % 
  Мярка Описание на индикатора Мярка 

    

Средна продължителност 
на туристическия престой 

Бр. но-
щувки / 
Бр. пре-

нощу 
вали 
лица 

НСИ, ТСБ 
Добрич 

3 г. 1,8 2,8 1,7 0,60 

Приход от реализирани 
нощувки на едно легло 
годишно 

Хил. лв. 
НСИ, Община 
град Добрич 

3 г. 1 687 2 500 7 708,57 308 

22 
Мярка 
2.4.2 

Брой туристически забе-
лежителности включени в 
туристически маршрути 

Брой 
ТИЦ, Община 
град Добрич 

3 г. 15 20 34 170 

Проведени информаци-
онни събития - средного-
дишно 

Брой 
Община град 

Добрич 
3 г. х 50 115 230 

23 
Мярка 
2.4.3 

Брой информирани за 
възможностите за разви-
тието на туризма 

Брой 
ТИЦ, Община 
град Добрич 

3 г. х 100 000 2 482 930 2 483 

Изградени информаци-
онни центрове 

Брой 
Община град 

Добрич 
3 г. х 1 1 100 

СЦ 3, При-
оритет 1 

Подобряване достъпа до възможностите за учене през целия живот и до пазара на труда 
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№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност4 

Степен на 
изпълнение 

в % 
  Мярка Описание на индикатора Мярка 

24 
Мярка 
3.1.1 

Дял на заетите в публич-
ния сектор, преминали 
през обучения за повиша-
ване квалификацията 

% 

Бюро по 
труда, Об-
щина град 

Добрич 

3 г. х 50 50 100 

Реализирани проекти, на-
сочени към повишаване 
квалификацията на зае-
тите в публичния сектор 

Брой 
Община град 

Добрич 
3 г. х 7 3 43 

25 
Мярка 
3.1.2 

Участие в съвместни ини-
циативи на местната зае-
тост и професионално 
обучение 

Брой 
лица 

Бюро по 
труда, Об-
щина град 

Добрич 

3 г. х 2000 208 10 

Намаляване на безрабо-
тицата 

% 
Бюро по 

труда 
3 г. 19,3 10 2,62 26 

Подобряване икономи-
ческото състояние на на-
селението 

% НСИ 3 г. х х х х 

26 
Мярка 
3.1.3 

Реализирани проекти, на-
сочени към стимулиране 
на трудовата мобилност 

Брой 
Община град 

Добрич 
3 г. х 5 1 20 
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№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност4 

Степен на 
изпълнение 

в % 
  Мярка Описание на индикатора Мярка 

27 
Мярка 
3.1.4 

Увеличаване на заетите 
лица с увреждания като 
дял от общия брой хора в 
неравностойно положе-
ние 

% 
Бюро по 

труда 
3 г. х 20 0,44 2 

СЦ 3, Приоритет 2 Подобряване качеството и ефективността на управлението и администрацията за по- ефективно и ефикасно 
разпределение на публичните ресурси и засилване на гражданското участие 

28 
Мярка 
3.2.1 

Служители от админист-
рацията преминали обу-
чения 

Бр. 
Община град 

Добрич 
1 г. х 800 558 70 

Проведени обучения за 
служителите 

Бр. 
Община град 

Добрич 
1 г. х 50 172 344 

Дял от служителите на 
администрацията преми-
нали обучения 

% 
Община град 
Добрич, НСИ 

1 г. х 80 176 220 

Проекти насочени към 
развитие на капацитета 
на администрацията 

брой 
Община град 

Добрич, 
ИСУН 

3 г. х 15 3 20 

Внедрени механизми за 
управление на кариерата 

брой 
Община град 

Добрич, 
ИСУН 

3 г. х 1 х х 
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№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност4 

Степен на 
изпълнение 

в % 
  Мярка Описание на индикатора Мярка 

Брой изпълнени проекти 
с чуждо финансиране 

брой 
Община град 

Добрич, 
ИСУН 

1 г. х 60 10 17 

Брой подадени проекти брой 
Община град 

Добрич, 
ИСУН 

1 г. х 100 60 60 

29 
Мярка 
3.2.2 

Услуги предоставяни по 
електронен път 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. 200 3000 5 419 181 

Сертифицирани елект-
ронни услуги - видове 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 10 118 1 180 

Електронни услуги на 
ниво транзакция за граж-
даните и бизнеса - ви-
дове 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 10 75 750 

Дял на предоставените 
електронни услуги от 
всички предоставени ад-
министративни услуги 

% 
Община град 

Добрич 
3 г. х 20 0,97 5 

Внедрени и/или усъвър-
шенствани компоненти за 
електронно управление 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 5 21 420 
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№ За индикатори за резултат 
Източник на 
информация 

Период на 
отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

Отчетена 
стойност4 

Степен на 
изпълнение 

в % 
  Мярка Описание на индикатора Мярка 

30 
Мярка 
3.2.3 

Правила/ механизми за 
провеждане на монито-
ринг, контрол и послед-
ваща оценка при прилага-
нето на законодателст-
вото и политиките 

Бр. 
Община град 

Добрич 
3 г. х 10 18 180 

Брой нормативни актове, 
приети след консултации 
със заинтересованите 
страни 

Бр. 
Община град 

Добрич 
1 г. х 20 70 350 

31 
Мярка 
3.2.4 

Намалено време за пре-
доставяне на админист-
ративни услуги 

% 
Община град 

Добрич 
1 г. 100 15 0,1 0,67 
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II. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

Актуалност и адекватност на общинския план 

При изготвянето на ОПР правилно и пълно са идентифицирани актуалните проблеми, 

нуждите и потенциалите на общината.  

Заложените стратегически цели в ОПР доказват пълен обхват и адекватност спрямо пот-

ребностите и възможностите за финансиране. Същото не важи за по-ниските нива на 

стратегическия пакет - приоритетите и мерките. Още в етапа на разработване е същест-

вувал риск от неизпълнение на някои от мерките. За някои от тях са планирани не конк-

ретни, а твърде общи дейности/проекти/инициативи, което е предпоставка за пасивност 

по отношение на ресурсното и финансовото им обезпечаване. Наблюдава се и смислово 

дублиране на някои от планираните дейности, като разликата е само в начина на дефи-

ниране. Същевременно има реализирани проекти, които не намират кореспонденция 

със специфична мярка, но са във фокуса на европейското финансиране, което води до 

извода, че стратегическото планиране на местно ниво следва да се прави при ясна евро-

пейска и национална политика и финансова рамка за съответния програмен период. 

 

Резултати от изпълнението 

Оценката на изпълнението на целите и приоритетите е добра. Най-слабо е изпълнението 

на СЦ 3. Доказателство за това е и най-малкият обем от финансови средства, използвани 

за нейната реализация. От друга страна, постигането на напредък именно по тази стра-

тегическа цел би могло да бъде гаранция за повишаване на качеството на човешкия по-

тенциал на общината. Всеизвестен факт е, че инвестицията в човешкия фактор до голяма 

степен е определяща за потенциала за развитие на всяка организация и общност. Едно 

от възможните обяснения за тази фактология може да се търси и в липсата на достатъчно 

възможности за външно финансиране на проекти, насочени като цяло към повишаване 

качеството на човешкия капитал.  

В сравнение със СЦ 3, при изпълнение на приоритети, мерки и проекти в рамките на СЦ 

2 се наблюдават по-добри, но въпреки това недостатъчни резултати. Ясно е, че от конку-

рентността на местната икономика, от привлекателността на условията за правене на 

бизнес зависи бъдещето на общината. Единственият проект, който би следвало да отбе-

лежим тук, и който прави разликата между изпълнението на СЦ 3 и СЦ 2 е проект „По-

добряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за ико-

номическо развитие в Добрич“. Проектът е финансиран по ОП „Регионално развитие“. В 

резултат на дейностите по проекта са реконструирани и рехабилитирани два участъка на 

ул. „6ти Септември“, изградена е нова оптична мрежа,  осигурено е енергоефективно 

улично осветление и достъпна  среда. 
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Както вече беше отбелязано, основната тежест при изпълнението на ОПР се дължи на 

напредъка по СЦ 1. Съотношението с останалите стратегически цели е повече от показа-

телно за съсредоточаване на усилията в това направление. Този резултат се дължи както 

на стремежа за подобряване на инфраструктурата в общината, но също така и поради 

наличието на значително повече възможности за финансиране. Въпреки това и при из-

пълнението на тази цел има планирани проекти, за които не е намерена възможност за 

реализация и предстои да се реализират през следващия програмен период. 

Като цяло е важна констатацията, че е постигнат напредък и има движение към реали-

зиране на всички цели и приоритети на ОПР. 

 

Административен капацитет 

Спокойно може да се твърди, че  през визирания времеви период, административният 

капацитет на Община град Добрич е значително повишен. Доказателство за това са прив-

лечените финансови средства от структурните и инвестиционни фондове на ЕС, както 

чрез действащите оперативни програми в България, така и по трансгранични програми, 

програми за международно сътрудничество (INTERREG), програми на Европейската ко-

мисия, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ 

на ЕИП). 

Резултат от компетентността на общинската администрация са реализираните междуна-

родни проекти в партньорство с други организации. Община град Добрич успешно раз-

работва, кандидатства и печели европейски проекти на конкурентен принцип. И това е 

резултат от високата експертиза за управление на европейски средства на администра-

цията, високия професионален опит и отдаденост на експертите в общинската админис-

трация, пряко ангажирани с работата по проекти. 
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III. ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 

2014 – 2020 г. 
 

Общата стойност на реализираните проекти е  167 429 350,00 лв.  при планирани 245 395 

103,00 лв.  По-ниската стойност при изпълнението на плана в никакъв случай не би след-

вало да се приема за недостатък. Това съотношение се дължи по-скоро на липсата на 

възможности за финансиране на планираните мерки и конкретни проекти в рамките на 

трите стратегически цели. Предвид тежестта на финансирането от страна на ЕС е ясно, 

че при липса на подходящи възможности е много трудно да е осъществят и заложените 

в ОПР проекти. Избягването на подобен резултат би могло да се получи при периодична 

актуализация на стратегическите планови документи. 

 

Разпределение на финансовите ресурси по източници 

На Фигура 23 е представено съотношението между стойностите на планираните и реа-

лизирани дейности по източници на финансиране. Ясно се вижда, че най-големият дял 

е на външното публично финансиране от фондовете на ЕС. Тези данни показват, че при 

изпълнението на ОПР възможно най-ефективно са търсени различни възможности за из-

ползване на европейски средства. От друга страна би следвало да се отбележи, че из-

пълнението на ОПР не би било възможно без тях. Относително добър е делът и на фи-

нансирането със средства от Общинския бюджет, който е най-устойчивият финансов из-

точник за Общината. Както се вижда и от отчетите на изпълнението на програмата за 

капиталови разходи по години, тези средства са използвани максимално ефективно и 

неминуемо са допринесли значително за постигане на стратегическите цели и приори-

тети на ОПР. 

При всички без един финансови източници съотношението е в полза на планираните 

средства, което е признак на недостатъчно реалистично планиране на финансовите из-

точници за реализиране на ОПР. 
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Фигура 23: Съотношение между стойностите на планирани и реализирани дей-
ности 

 

От данните в Таблица 4, както и на представянето им във Фигура 24 става ясно, че търсе-

ният относителен баланс между средствата, необходими за реализацията на всяка от СЦ 

не е постигнат. Вече бе коментирана тежестта при изпълнението на СЦ 1 и бяха анали-

зирани причините за това, но можем да подчертаем отново, че тези данни илюстрират 

и степента на изпълнение на всяка една от СЦ. Добре е да се отбележи и преизпълнени-

ето на планираните финансовите стойности при СЦ2, което се дължи на изпълнението 

на проекти в рамките на трансграничното сътрудничество. 

 

Таблица 4: Съотношение на планираните и реализираните средства по стратеги-
чески цели 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗИРАНО 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1    235 334 103,00 лв.     157 645 703,00 лв.  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2         4 340 000,00 лв.          9 360 771,00 лв.  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3         5 721 000,00 лв.             422 876,00 лв.  

ОБЩО:    245 395 103,00 лв.     167 429 350,00 лв.  

- лв. 
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ции

Планирано 32487 056, 15635 812, 165041 763 4083 470,0 28147 000, - лв. 

Реализирано 11367 637, 3123 905,0 150753 214 106 905,00 469 934,00 1607 755,0

Съотношение между стойностите на планирани 
и реализирани дейности - по източници на 

финансиране
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Фигура 24: Съотношение между стойностите на планирани и реализирани дей-
ности по стратегически цели 

 

 

Съответствие между разходите и очакваните ползи 

Имайки предвид по-големия брой осъществени проекти, в сравнение с планираните, 

както и изпълнението и дори преизпълнението на по-голямата част от индикаторите, 

можем да заключим, че ОПР на Община град Добрич 2014 – 2020 г. е допринесъл за 

развитието на общината. От данните  е видно, че е постигнат напредък по голяма част от 

приоритетите, от което може да се направи извод, че осъществените разходи са допри-

несли в много голяма степен за постигане на очакваните ползи от реализацията на 

плана. 

 

  

235334 103,00 лв. 

157645 703,00 лв. 

4340 000,00 лв. 9360 771,00 лв. 

5721 000,00 лв. 

422 876,00 лв. 

Планирано Реализирано

Съотношение между стойностите на 
планираните и реализирани дейности

Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 3
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IV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
 

Основни изводи 

По отношение на проектите 

В резултат на изпълнението на ОПР на Община град Добрич трябва да бъде отбелязан 

значителния общ брой отчетени проекти и инициативи. Една голяма част от тях не са 

включени в самия ОПР, но без никакво съмнение допринасят за неговото изпълнение. 

Прави впечатление небалансираността между изпълнението на отделните стратеги-

чески цели и приоритети. Сравнението при изпълнение на трите СЦ е несъмнено в полза 

на СЦ 1: Подобряване качеството на градската среда и условията на живот, където имаме 

много висока степен на изпълнение на проекти. Изоставането при останалите две цели 

се дължи основно на липсата на подходящи източници за финансиране.  

Основен източник на финансиране са фондовете на ЕС, което до голяма степен определя 

и зависимостта на развитието  на общината от този финансов ресурс. 

 

По отношение на индикаторите 

Наблюдава се висока степен на изпълнение на целите и приоритетите на ИПГВР според 

отчетените индикатори. 

В резултат на това може да се подчертае доброто общо социално-икономическо състо-

яние в общината. 

 

По отношение на организацията и изпълнението 

Създадена е добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР от гледна точка на 

планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. С ежегодни док-

лади се отчита напредъка в изпълнението на ОПР пред Общинския съвет. 

Разработен е добър механизъм за избор на приоритетни за целевата територия проекти 

и дейности. 

Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения, за които 

се търсят възможности за финансиране. 

Общината е натрупала сериозен опит в разработване на проекти и притежава админис-

тративен капацитет за тяхното управление и отчитане. 

През последните години общината се е възползвала максимално от потенциала си за 

кандидатстване с проекти, съответно привличане и ефективно използване на средства 

както от европейски и национални фондове и програми, така и от други донори. Общин-

ската администрация следи за всички възможни европейски и национални програми и 

донорски организации, които биха могли да финансират отделни обекти, дейности и 
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проекти, в изпълнение на ОПР. Преди кандидатстване с конкретно проектно предложе-

ние, то  се съгласува с Общински съвет град Добрич с цел да се определи приноса му към 

постигане на визията и стратегическите цели и приоритети на общината. 

Усилията на местната власт са свързани  предимно с поддържането на общинската тран-

спортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна инфрас-

труктура, управлението на отпадъците, повишаване на енергийната ефективност и нама-

ляване на публичните разходи за енергия. Осигуряване на финансови ресурси за разви-

тието на техническата инфраструктура е сериозно предизвикателство, предвид нейната 

значимост за интегрираното социално-икономическо развитие на общината и привли-

чането на нови инвеститори в града. 

Необходимо е да се подчертае високата инициативност на общинска администрация в 

привличането на външни средства, както и относително добрия опит в тази посока на 

местния бизнес. По този начин се търси синергия за реализация потенциала и ресурсите 

на общината по посока за подобряване условията за местното икономическо развитие. 

 

Като цяло ОПР на Община град Добрич за 2014 – 2020 г. отбелязва много добър напре-

дък, в резултат на което град Добрич се утвърждава като развиващ се устойчив, културен 

и духовен център. Администрацията полага усилия за подобряване на ВиК мрежите, 

уличната мрежа, тротоари, междублокови пространства и общински пътища. Подобря-

ват се условията в училищата и детските заведения. Предлага се широк спектър от висо-

кокачествени социални услуги и техния брой и обхват се увеличават. Поддържа се богат 

културен живот, наситен с много събития. Предлагат се все по-добри условия за спорт, 

развлечения и отдих. Всичко това от една страна допринася за изпълнение на водещия 

стратегически документ - Общинският план за развитие, а от друга създава предпоставки 

за устойчиво развитие на общината. 

Устойчивостта обхваща преди всичко икономическите дейности и екологичните аспекти 

в развитието на общината. Решаването на проблемите и предизвикателствата пред това 

развитие обаче следва да обхваща всички параметри, свързани не само с ефекта върху 

околната среда, но и със социалните, човешките и икономическите последици и взаи-

модействието между тях. То се определя като хоризонтален приоритет за реализацията 

на планираните мерки и конкретните проекти или схеми за подпомагане в рамките на 

Общинския план за развитие на община град Добрич за 2014 – 2020 г..    

 

Координация в изпълнението 

Оценката на вътрешната съгласуваност и координацията на изпълнението на ОПР е 

много добра. Процесът на планиране е бил координиран, всеобхватен и отворен/гъвкав. 

Йерархичната подчиненост и съответствието със сродните стратегически документи са 
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пълни. Координацията със секторните политики и програми на общината е добра. В до-

пълнение, регионалното планиране в общината е интегрирано с устройственото. 

 

Мониторинг 

Планът не е актуализиран.  

Детайлно отчитане за изпълнението на общинските политики на годишна основа се осъ-

ществява чрез годишни отчети за изпълнението на Програмата за капиталови разходи, 

както и годишни отчети за изпълнение на ОПР. 

 

Приемственост със стратегическите документи за следващия планов период 

Основният стратегически документ за следващия планов период е Планът за интегри-

рано развитие на общината за периода 2021 – 2027 г. , който съвместява в рамките на 

един документ елементите на общинския план за развитие (ОПР) и интегрирания план 

за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г. 

ПИРО на Община град Добрич за периода 2021 – 2027 г. определя регионалното и прос-

транственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуж-

дите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети. 

Прилагането на интегриран подход за планиране на регионалното и пространствено раз-

витие на Община град Добрич дава отговор на набелязаните нужди и потенциал за раз-

витие, изисква целите да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факто-

рите, условията и потенциала за специфичното развитие на общината и отделните сек-

тори на икономиката. 

Основната цел на ПИРО е да определи общата рамка за развитие на Община град Доб-

рич в икономически, социален, пространствен и тематичен аспект, с програмирани кон-

кретни действия за устойчивото развитие на местно ниво, със засилен фокус на плани-

раните интервенции и инвестиции чрез прилагането на интегриран териториален под-

ход. 

ПИРО е стратегически документ, разработен в съответствие с актуалната законодателна 

и стратегическа рамка за планиране на регионалното развитие, като отразява специфич-

ните особености на региона и предлага обосновани решения за социалните, икономи-

ческите и  екологичните предизвикателства за постигане на устойчив растеж на Общи-

ната.       

ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като се определят зони за прила-

гане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подк-

репа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни об-

щини. 

ПИРО се разработва за 7-годишен период на действие, който съвпада с периода на дейс-

твие на Интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическият район. 
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Плановият период обхваща 2021 – 2027 г. 

 

Препоръки 

Изведените препоръки нямат задължителен характер. 

Общи препоръки 

В следващия програмен период да се търси баланс при изпълнение на приоритетите и 

мерките в рамките на отделните стратегически цели на ПИРО на Община град Добрич 

2021 – 2027 г.. 

 

По отношение на съдържанието на проекти 

Добре би било да се осъществяват партньорски проекти със съседни общини, области и 

други заинтересовани страни, които имат потенциал да се реализират чрез интегрирани 

териториални инвестиции (ИТИ). 

Необходимо е проектите, които ще се изпълняват в рамките на ПИРО да бъдат с ясно 

определени партньори и конкретни ангажименти по тяхната реализация, като фокусът 

на вниманието следва да бъде върху възможностите за изграждане на публично-частни 

партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор, насо-

чени към подобряване на физическата среда и на услугите, предоставяни на гражданите 

и бизнеса. 

Добре би било да бъдат ясно описани проектите с готови инвестиционни проекти и да 

бъде прецизирана възможността за реализиране на проекти на инженеринг, съобразно 

тяхното местоположение, източници на финансиране и др. 

Проектите да бъдат групирани в съответствие с обхвата на мерките и приоритетите с цел 

по-лесна проследимост на ефективността и ефикасността. 

 

По отношение на наблюдението на изпълнението на стратегически планове  

Добре би било се приложи по-ясна система за следене и отчитане изпълнението на стра-

тегически цели, приоритети, мерки и проекти в рамките на следващия планов период. 

Системата би следвало да включва и проследяване на заложените индикатори, стъп-

вайки на изходни и целеви стойности. Информацията в тази система би следвало да е 

верифициране чрез достъпни източници на достоверна информация. Индикаторите, за 

продукт или за резултат, следва да обхваща физическите характеристики (параметри) по 

отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойнос-

тите им могат да бъдат абсолютни или относителни. Това ще създаде обективна база за 

отчитане на напредъка на изпълнение на плана.  

Необходимо е в процеса на наблюдение и изпълнение да бъдат включени всички об-

щински структури, като бъде утвърдена ясна процедура за въвеждане на данни в систе-

мата. 
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Би следвало да се прави текущо следене и периодично обобщаване на информацията 

под формата на доклади за напредъка. 

 
По отношение на изпълнението на стратегически планове за развитие на Общи-

ната 

Необходимо е продължаване на действията на Община град Добрич и всички заинтере-

совани страни за поддържане на мерките, насочени към опазването на околната среда. 

Добре е да се проследяват всички възможности за кандидатстване с проекти по обявени 

финансиращи програми, които да са насочени към осигуряване на по-добри условия и 

по-високо качество за живот, създаване на по-благоприятна комплексна среда за задър-

жане на младите хора, стимулиране на предприемаческия дух, подпомагане на процеси, 

свързани с разширяване на знанието и творчеството. 

Добре е и в бъдеще да продължи изпълнението на проекти за повишаването на енер-

гийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници, 

да се търсят ресурси за развитие на разнообразни форми на туризъм, поддържащи ус-

луги и инфраструктура, реклама и привличане на туристически интерес. 
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