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1. ВЪВЕДЕНИЕ - НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА 
ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. : 

Общинският план за развитие на Община град Добрич за периода 2014-2020г. /ОПР/ е приет 
с Решение 33-3 от 24.06.2014 г. на Общински съвет - град Добрич и е със 7-годишен период на 
действие. ОПР е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно 
развитие. Спецификата на този план е, че той е разработен след завършването на друг важен за 
общината планов документ за същия период – Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие. В него са определени средносрочните цели и приоритети за развитие, като са отчетени 
специфичните характеристики и потенциалът на общината и стратегическите насоки за 
разработване на целите и приоритетите на ОПР, съдържащи се в областната стратегия за 
развитие. Документът е в съответствие със Стратегия "Европа 2020", Националната програма за 
развитие, България 2020, Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-
2025 г., Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-
2022 г., Регионалния план за развитие на Североизточен район за планиране (2014-2020г.), 
Областната стратегия за развитие на област Добрич и действащите устройствени планове. 
Изпълнението на ОПР се отчита на основата на данните от системата за неговото наблюдение и 
оценка, като следва да се изготвят годишни доклади за наблюдението на изпълнението му. 
Кметът на общината носи отговорността за тяхното представяне за одобрение пред Общински 
съвет на основание §. 37 от Преходни и заключителни разпоредби към  Закона за изменение и 
допълнение на Закона за регионалното развитие. 
Настоящият Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 
обхваща периода от 01 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. и съдържа информация за: 
 

 Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в 
социално- икономическите условия в общината; 

 Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за 
развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

 Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 
ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.: 

• мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на 
данни; 

• мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 
общинския план за развитие; 

• мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със 
секторните политики, планове и програми на територията на общината; 

• мерките за прилагане принципа на партньорство. 
 Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 
 
2. МЕТОДИКА - ОПИСАНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ: 

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. 

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 ефективно 

изпълнение, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно 

разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. 

Предметът на наблюдението и оценката е постигане изпълнението 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 Националния статистически институт, на административната статистика 
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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 

приоритетите 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 междинната и последваща оценка 

за неговата реализация. 

Изготвянето на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР, отчита продукти, 

резултати и въздействия, вследствие предприетите мерки и реализираните дейности и проекти 

през 2020 година, съответстващи и изцяло съобразени със заложените приоритети. Ежегодно 

Община град Добрич в изпълнение на ОПР и в съответствие с Преходни и заключителни 

разпоредби към  Закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, 

представя за приемане на ОбС град Добрич информация за изразходвани средства по капиталова 

програма и текущи проекти. Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 има за задача на 

основата на целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури 

вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на 

плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа 

помощ за изпълнение на плана. 

С програмата са определени пакета от мерки и проекти за реализация на целите и 

приоритетите за развитие на общината до 2020г., съответните финансови ресурси, 

административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите 

за цялостното изпълнение на програмата, респективно изпълнението на ОПР, действията за 

осигуряване на комуникация, информация и публичност при осъществяването на мерките и 

проектите, включени в програмата. Програмата за реализация на ОПР 2014-2020  е със 7-годишен 

период на действие и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и 

прогнозите за реализацията на ОПР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие, реализирайки проекти и 

дейности по съответните мерки, насочеността и обхвата на които е както следва: 

 

 Стратегически цели 

 

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

Първата стратегическа цел е свързана с желанието за подобряване на жизнената и градската среда 

като балансирано съчетание на допълващи се пространства и функции. Пълноценната градска 

среда е задължително условие за осъществяване на различните човешки дейности. Целта е 

Община град Добрич през 2020 година да представлява място за комфортни и разнообразни 

форми на обитаване, съответстващи на социалните групи и потребности.  Общината следва да 

предоставя достъпни условия за обслужване – здравеопазване, образование и социални услуги. 

Отдихът и спортните и културните дейности се развиват заедно с пълноценното управление на 

културното наследство. Свързаността на отделните функции чрез оптимални решения на 

техническите инфраструктури осигурява пълнота и цялост на градската среда за устойчиво 

местно развитие. 

 

Стратегическа цел 2. Постигане на устойчив икономически растеж, основан на знанието, 

технологичния напредък и активното партньорство 

Стратегическата цел изразява желаното и постижимото, с оглед на местните дадености, състояние 

на общинската икономика. Целта обединява два основни компонента – интелигентният, но и 

приобщаващият растеж. Икономика на общината следва да се основава на иновациите и 
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традициите на научните дейности, които се развиват на територията на общината. Предвижда се 

и отвореността на местната икономика към всички социални групи, осигуряваща устойчива 

заетост и предпоставки за висококачествен и достоен живот на всички.   

 

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

административния капацитет, увеличаване равнището на заетостта, доходите и ефективно 

включване на групите в неравностойно положение 

Стратегическата цел е насочена към създаване на висок потенциал на човешките ресурси и 

създаване на възможности за намиране на заетост и повишаване благосъстоянието на 

населението. От друга страна целта предвижда и подобряване на административния капацитет на 

общината, повишаване ефективността и ефикасността от дейността и по-високо качество на 

услугите. Целта е насочена и към  осигуряване на активно участие в обществения живот на групите 

в неравностойно положение. 

 

 Приоритети 

Стратегическа цел 1 

Приоритет 1.1 Опазване на околната среда и ефективно използване на териториалните 

ресурси - обхваща мерки, насочени към подобряване на състоянието на околната и жизнена среда 

в общината. Предвидени са интервенции, свързани с подобряване на водоснабдяването, 

канализационната мрежа, пречиствателната инфраструктура. Включени са мерки за 

предотвратяване на екологични рискове, климатични промени и природни бедствия. 

Мярка 1.1.1. Изграждане и модернизиране на водоснабдителната и канализационната 

система и пречистването на отпадните води. 

Мярката включва проекти, които целят подобряване на водопроводната и канализационна мрежа. 

Мярката е насочена към изграждане и модернизиране на пречиствателни съоръжения. 

Мярка 1.1.2. Повишаване качеството на атмосферния въздух на територията на общината. 

Мярката обхваща интервенции, насочени към опазване чистотата на въздуха, включва и дейности 

по измерване, превенция и реакция при екологични рискове. 

Мярка 1.1.3. Предприемане на превантивни мерки за справяне с климатичните промени, 

природни бедствия и екологични рискове. 

Мярката е насочена към опазване на населението и имуществото от природни и екологични 

рискове. Включва и интервенции по информиране и превенция на населението. 

Мярка 1.1.4. Внедряване на енергоспестяващи и енергозаменящи технологии. 

Мярката обхваща интервенции, свързани с въвеждане на енергоспестяващи системи и 

подобряване на енергийните показатели на сгради, улично осветление и др.  

 

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

и културни услуги и спортни прояви - е формулиран въз основа на необходимостта от подобряване 

качеството и достъпност до здравни, образователни, социални, културни и спортни прояви. 

Мерките в приоритета касаят изграждане на нова и обновяване на съществуващата общинска 

здравна, образователна, социална културна и спортна инфраструктура, повишаване качеството на 

предлаганите услуги, разнообразяване на съществуващите и въвеждане на нови или 

алтернативни услуги, както и активно включване на всички групи от населението. 

Мярка 1.2.1. Изграждане, обновяване и модернизиране на обекти на образователната, 

здравната, социалната, културната и спортната инфраструктура, в т.ч. подобряване на 

енергийната ефективност. 

Мярката обхваща подобряването на инфраструктурата в която се предоставят здравни, 

образователни, социални услуги и се провеждат културни и спортни прояви. Включват се 

интервенции по изграждане на нови обекти, подобряване на съществуващи, включително мерки 
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за подобряване на енергийната ефективност и архитектурна достъпност. 

Мярка 1.2.2. Осигуряване на достъп до образователни, здравни, социални и културни 

услуги в общината. 

Мярката обхваща дейности, насочени към създаване на подходящи условия за предоставяне на 

образователни, социални, културни услуги, а именно – осигуряване на технически средства, 

оборудване и други за функционирането на услугите, финансово осигуряване, въвеждане на нови 

или алтернативни услуги за населението, извънкласни занимания за учениците и други 

мероприятия включващи населението в повече и по-качествени услуги. 

Мярка 1.2.3. Повишаване качеството на публичните услуги, организиране на мероприятия 

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

Мярката включва интервенции, които целят подобряване качеството на предоставяните 

образователни, здравни, социални и културни услуги, а именно – реализация на културен 

календар, насърчаване културния обмен, провеждане на обучения, кампании и други. 

 

Приоритет 1.3 Постигане на интегрирано градско развитие, транспортна и 

комуникационна свързаност - обединява мерки, насочени към подобряване на градската среда и 

условията на живот, фокусирани върху осигуряване на транспортна и комуникационна 

свързаност, осигуряване на условия за почивка и занимания на открито, както и подобряване на 

уличната мрежа. 

Мярка 1.3.1. Подобряване на транспортната и комуникационната свързаност между 

отделните зони на територията на общината. 

Мярката включва интервенции, свързани с подобряване на градския транспорт, обновяване на 

превозните средства, изграждане на системи за управление на транспорта, въвеждане на 

алтернативни и екологични транспортни средства. 

Мярка 1.3.2. Осигуряване на зелени зони, безопасни пешеходни пространства и достъпна 

градска среда. 

Мярката обхваща дейности по ремонт, реконструкция и изграждане на нови зелени площи и 

пешеходни пространства. Мярката включва и дейности, свързани с осигуряване транспортната и 

архитектурна достъпност за хора с увреждания. 

Мярка 1.3.3. Обновяване и реконструкция на уличните пространства. 

Мярката е насочена към подобряване на уличните пространства – ремонт и реконструкция. 

 

Стратегическа цел 2  

Приоритет 2.1 Повишаване конкурентоспособността на икономиката и осигуряване на 

подкрепа за малкия и среден бизнес - е фокусиран върху постигане на конкурентоспособна 

икономика на територията на общината. Основните мерки, обединени от този приоритет целят да 

подпомогнат предприятията, с акцент върху интервенциите за малки и средни предприятия, 

които представляват основната част от бизнеса в общината. Приоритетът цели да повиши 

привлекателността и ефективността на индустриалните зони и да предостави възможности за 

развитие на предприятия в различни бизнес сфери. Като резултат от изпълнението на мерките се 

очаква постигане на по-висока инвестиционна активност в рамките на зоните. 

Мярка 2.1.1. Изграждане на подходяща инфраструктура в индустриални зони и бизнес 

паркове и поддържане на активна и устойчива бизнес среда. 

Предвидени са дейности за усъвършенстване на техническата инфраструктура в 

индустриалните зони на общината, осигуряването на свързаността им с другите части на 

общината и ключовите транспортни направления. Дефинирането на местна марка, свързана с 

производството, може успешно да се организира около традиционните, но и перспективни 

отрасли. Задължително условие за рационалността на индустриалните зони е фокусирането на 

средства за предоставянето на среда и условия за развитието и възникването на МСП. 
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Мярка 2.1.2. Организиране на мероприятия и инициативи за популяризиране предимствата 

за инвестиране в Община град  Добрич. 

Основните дейности по тази мярка са провеждане на мероприятия и инициативи с цел 

повишаване вниманието върху възможностите за развитие бизнес на територията на общината. 

Тези дейности трябва да представляват част от насочена и фокусирана кампания за 

популяризиране на конкурентните предимства на Община град Добрич за привличане на нови 

инвестиции. 

Мярка 2.1.3. Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, насочени към стартиращи МСП 

или свързани със стартирането на нов бизнес. 

Мярката включва интервенции насочени към стартиращи малки и средни предприятия, 

свързани с осигуряване на привлекателни организационни условия и услуги, подпомагащи 

предприемачеството и нови икономически инициативи. Основните дейности са свързани с 

функциите на информационните центрове за подпомагане местния бизнес и инициативи за 

популяризиране на техните продукти/услуги. 

Мярка 2.1.4. Стимулиране на публично-частните партньорства с оглед привличане на 

инвестиции. 

Мярката обхваща дейности и интервенции свързани с реализацията възможностите за 

публично-частни партньорства като начин за привличане на инвестиции в общината. Някои от тях 

могат да бъдат разработването на пилотни проекти, на базата на публично-частните 

партньорства. 

 

Приоритет 2.2 Повишаване на иновационния потенциал, научното и технологичното 

развитие в общината   

Мярка 2.2.1. Насърчаване създаването на публично-частни партньорства при развитието и 

трансфера на нови технологии 

Мярката цели да окаже подкрепа за развитие на ефективна научно-изследователска дейност 

посредством публично-частни партньорства с директен принос към общинската икономика. 

Организационните проявления на мярката включват стимулирането на повече инвестиции в 

притежаващите потенциал за развитие научни направления в община град Добрич, както и 

отговарящите на настоящата икономическа ситуация професионални гимназии. Подходящи 

форми са поддържането на постоянен контакт и обмен между Община град Добрич, 

образователните и научните институции, както и бизнеса. 

Мярка 2.2.2. Създаване на условия за привличането на чуждестранни инвестиции в сферата 

на високите технологии. 

Тази мярка е формулирана като продължение на предходната мярка. Тя обединява дейности 

по провеждане на информационни кампании и подкрепа при популяризиране на научните 

направление на територията на общината с цел привличане на чуждестранни инвестиции. 

 

Приоритет 2.3 Развитие на териториалното  сътрудничество  

Мярка 2.3.1. Засилване на сътрудничество и партньорството на вътрешнорегионално и 

междурегионално ниво. 

Мярката следва традиционната роля на Община град Добрич като административен и 

обслужващ център на областта. Въвеждането на работеща форма за организация на група общини, 

координирана от Община град Добрич, изисква регулярни срещи, взаимни обучения и обмен на 

добри практики, включително и чрез контакт с други европейски региони. Поставянето на основа 

за междуобщинското сътрудничество може да се продължи чрез разработването на модели за 

предоставяне на общи и по-качествени услуги за населението. Други перспективи са 

разработването на общи планове в идентичните сфери на развитие, както и реализация на 

съвместни ключови проекти.                    
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Мярка 2.3.2. Развитие на трансграничното, транснационално и международно 

сътрудничество и партньорство.  

Мярката е свързана с дейности по създаване на активни контакти с общини на 

трансгранично и междурегионално ниво, разработване съвместни проекти и формулиране на 

идеи за подобряване на благосъстоянието на общината и нейното население. 

 

Приоритет 2.4 Развитие и опазване на културното богатство, културния живот и 

туристическия потенциал 

Мярка 2.4.1. Създаване на условия за развитието на културен, конгресен и еко-туризъм. 

Мярката обединява дейности в създаване на благоприятни условия за оползотворяването 

на богатото културно богатство на общината и превръщането му в икономически потенциал за 

населението. Основните дейности са насочени към развитие на маркетингова стратегия, 

разработване на проекти с фокус върху културния, конгресен и еко-туризъм в общината. 

Мярка 2.4.2. Популяризиране  на туристическите продукти и услуги, характерни за 

общината.  

Мярката обединява начините и техниките за популяризиране на туристическата дестинация 

Община град Добрич, като включва информационни кампании, разработване на туристически 

продукти и маршрути, които да могат да привлекат повече туристи. 

Мярка 2.4.3. Подкрепа за организирането и провеждането на разнообразни културни 

събития и прояви. 

Мярката е насочена към реализацията на разнообразни културни събития и прояви, част от 

богатия културен живот на град Добрич и утвърждаването му като фестивален център. 

Мярката е насочена към запазване и увеличаване броя на културните институти и 

организации, съхраняването и социализирането на културното наследство и обогатяването на 

културния календар. 

Мярка 2.4.4. Изграждане на мрежа от информационни и посетителски центрове, средства за 

туристическа информация и градска ориентация. 

Мярката обхваща дейности, свързани със създаването на информационни центрове за 

посетителите на общината, където те ще могат до получат необходимата информация за 

туристическите обекти, маршрути, културни прояви и местата за настаняване. Реализацията на 

дейностите от тази мярка са необходими във връзка с останалите мерки по приоритета. 

 

Стратегическа цел 3 

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

пазара на труда - обединява мерки, които целят въздействие върху най-важния фактор за 

развитието на общината – човешкия ресурс. Основният фокус е върху учене през целия живот, 

подобряване възможностите за намиране на заетост, стимулиране на трудовата мобилност и 

подкрепа за уязвимите групи, участници на пазара на труда. 

Мярка 3.1.1. Стимулиране ученето през целия живот за подобряване участието на пазара на 

труда. 

Мярката е насочена към постигане на по-висока конкурентоспособност и повече 

възможности за професионална реализация. Фокусът се поставя върху предоставянето на 

обучения за повишаване на квалификацията, придобиване на нови умения и компетентности, 

съобразно с потребностите на пазара на труда и съвременната икономика. Успоредни са 

мотивационните обучения, насърчаващи добиването на нови компетентности, както и търсенето 

на работа от страна на икономически неактивните лица. Мярката изразява идеята на активното 

стареене – осигуряването на пълноценен и креативен живот на възрастните хора при добър 

здравен статус и силна връзка между отделните поколения.  

Мярка 3.1.2. Подобряване достъпа до заетост за търсещите работа и неактивните. 
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Интервенциите в мярката обхващат осигуряване на информация за търсещите работа, 

предоставяне на възможности за временна заетост, обхващане на безработни лица по различни 

програми и проекти на общината и реализацията на инициативи. 

Мярка 3.1.3. Стимулиране на трудовата мобилност за увеличаване равнището на заетостта и 

доходите 

Мярката включва интервенции по осигуряване на условия за подобряване мобилността на 

заетите на територията на общината - осигуряване на информация и помощ. 

 

Мярка 3.1.4. Интеграция на рисковите социални групи на пазара на труда. 

Мярката включва дейности насочени към различни изолирани социални групи – хората с 

увреждания, етническите групи, самотните родители, лицата със зависимости. Мярката следва да 

обхване разработването на ефективни инструменти за по-добра реализация на пазара на труда от 

рисковите групи. Препоръчително е инструментите да имат два аспекта – насърчаване на 

икономически неактивните лица в търсенето на работа, както и увеличаване на възможностите 

за устойчива заетост. В обхвата на мярката попадат провеждането на мотивационни обучения, 

осигуряване на стажантски програми, откриване на работни места, предназначени за 

представители на рисковите групи. Различните дейности следва да се планират при отчитане на 

специфичните потребности и умения на целевите групи. Особено внимание и ресурси трябва да се 

отделят за насърчаването на заетостта на социално изключени млади хора до 29 г. 

 

Приоритет 3.2 Подобряване качеството и ефективността на управлението и 

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

на гражданското участие. 

Приоритетът обединява мерки, насочени към повишаване капацитета на общинската 

администрация при изпълнение на нейните основни и специфични функции, както и подобряване 

качеството на услугите за населението и бизнес и намаляване на бюрократичната тежест. 

Мярка 3.2.1. Повишаване на административния капацитет и квалификацията на 

служителите и управлението на човешките ресурси. 

Тази марка съсредоточава дейности, насочени към провеждане на обучения, подобряване 

ефективността от работата на общинските служители, както и повишаване капацитета им за 

привличане на външни ресурси за реализация на общинските проекти. 

Мярка 3.2.2. Развитие и надграждане на е-управление и електронните услуги. 

Мярката е насочена към улесняване на гражданите и бизнеса при използването на 

административните услуги на общината, а именно чрез електронизирането им. От друга страна 

интервенциите целят да подпомогнат работата на общината и оптимизиране на времето за 

предоставяне на нейните услуги. 

Мярка 3.2.3. Подобряване процесите на стратегическо планиране и реализация на местни 

политики. 

Стратегическото планиране е основна част от работата на общинската администрация. 

Разработването и изпълнението на стратегическите документи и активното използване на 

инструменти за включване на външните заинтересовани страни е от ключово значение за 

прозрачността при управлението и използването на ресурсите. Мярката включва различни 

дейности по формулиране, мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите цели с 

участието на обществеността. 

Мярка 3.2.4. Подобряване качеството на административното обслужване. 

Мярката обхваща дейности, които имат за цел да повишат качеството на административните 

услуги – сертифициране на дейностите, оптимизация на работните процеси и оценки на 

въздействието и изпълнението. 

 



 
 

С т р а н и ц а  10 | 49 

 

3. АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА  

 

Обща характеристика на общината 

Град Добрич е познат като “добруджанската столица”. Разположен е в Североизточната част 

на страната и по-конкретно в  източната част на Добруджанското плато. Географските му 

координати са около 43° северна ширина и 28° източна дължина. Средната му надморско височина 

е около 225 м., като най-високата точка е 320 м. (хълма Чорчолийките намиращ се в землището на 

града). Площта на територията  в селищните му  граници е 19,4 км2. 

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

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

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

зоната на неговото влияние.      

Брой на населението Към  31.12.2020 г. населението на Община град Добрич е 80 936 души 

(по данни на НСИ).  По данни от Дирекция ГРОН към края на 2019 г. жителите по постоянен адрес 

са  103 844, а по настоящ адрес – 91 904 души. По този показател гр. Добрич се доближава до шестте 

големи града с население над 100 хил. д., двигатели на икономическото развитие на страната, но 

по отношение на останалите градове – центрове на агломерационни ареали, по броя на 

населението си, Добрич се нарежда на 9 - то  място,  след  Сливен.  

Естествено и механично движение. Към 2020 г. е със следните показатели за движение на 

населението: живородени – /559/; смъртност – /1373/ отрицателен естествен прираст –/- 814/.  

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

населението.  Механичния прираст също е отрицателен /-490/и се формира от заселване /1242/ и 

изселване /1732/. Неблагоприятният естествен, допълнен с неблагоприятния механичен прираст 

са причината броят на населението да бележи спад. 

Възрастова структура Към 2020 г. населението на гр. Добрич е със следната възрастова 

структура – 12 131 лица или 14,99% от него са под трудоспособна, 548 708 лица или около 60,18 % 

- в трудоспособна и 20 097 лица или 24,83% са над трудоспособна възраст. По отношение на 

усреднените показатели за възрастовата структура на населението за градовете в България гр. 

Добрич не се различава съществено.   
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Етническата структура на населението на гр. Добрич е съпоставима със средната за 

градовете в България. Българската етническа група е 87,5% от цялото население на Добрич, като 

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

Добрич.  

 

 

 

 

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

активното население е   68 805  д. (  по данни на НСИ ).  Oбщина град Добрич е с равнище на 

безработица – 5,2 %.  Броят на регистрираните безработни лица е 2352 д.   Средногодишно  за 2020 

г.  безработицата  е 4,9 %   със  брой регистрирани безработни – 2183 д. Делът на  продължително 

безработни остава нисък – 8 лица към  м. декември 2020 г. и 5,8 лица средногодишно. Разкрити 

нови работни места общо 4743 бр. , в това число на първичен пазар  - 4401 бр., по мерки за заетост  

- 22 бр., по програми за заетост – 31 бр. и по схеми на ОП РЧР – 289 бр.  

 

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

разполага с оформен промишлен комплекс – разнообразна отраслова и подотраслова структура и 

специализация, добра инженерна и техническа инфраструктура в индустриалните райони. 

Икономиката на гр. Добрич е с многоотраслов характер. Нейният профил е съобразен с мястото на 

града като център на голям ареал специализиран в развитие на интензивно селско стопанство. В 

икономиката на града е голям делът на промишлени отрасли свързани с преработката на 

селскостопански суровини – основно хранително-вкусова промишленост, селскостопанско 

машиностроене, други отрасли, обслужващи аграрния сектор и др. Паралелно с това в социално-

икономическия сектор на града наред с отраслите на преработващата промишленост се открояват 

и такива с обслужващ характер.  

По данни на НСИ размерът на нетната  продукция на нефинансовите предприятия на  

територията на  Община град  Добрич са 2 032 895 хл. лв.,  като основната част се пада сектор 

„Търговия“ , „ Строителство“  и  „Селско, горско и рибно стопанство“.  

Общият брой на регистрираните стопански субекти към 2019 г. е 5350. От тях 93,0% са в 

категорията „микро” – с брой на заетите до 9 д. В категорията на големите предприятия (с над 250 

заети) са едва 6, което е 0,2% от общия брой на стопанските субекти. 

Турска

8%

Ромска

3%

Друга

1%

Не се 

самоопределя

1%

Българска

87%
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По-големи производствени единици в отраслите на преработващата промишленост са 

„Металагро” АД (селскостопанско машиностроене), „Акумпласт” АД (пластмасови изделия), 

„Старт”АД (акумулаторни батерии) „Неопърл България“ (гъвкави съединения за вода), „Есетере 

България“ ЕООД (дестилерия за етерични масла). Производството на облекла е свързано с 

дейността „Рада” АД, „ЕВА“ ООД, „ДЕКСА ГРУП“ ООД и др. Производството на храни е организирано 

в „Добруджански хляб” АД, „Макаронена фабрика” АД, „Савимекс” ООД, „Белла България -  Добрич” 

АД, „Тропик” ООД, „БМВ” ООД и др. По-големите производствени предприятия са разположени в 

обособени промишлени зони на града. 

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

на морските курорти в северната част на черноморското крайбрежие. Туристическата 

инфраструктура в града обхваща средствата за подслон и местата за настаняване, обекти на 

културата и културно-историческото наследство, заведения за хранене, туроператорски агенции 

и др.  Броят на местата за настаняване  през 2020 г. е 21 от които 9 хотела,  7 апартамента за гости,  

2 хостела и бунгала  с общ капацитет 766 легла.  

Транспортна система  

Транспортна система През изградената на територията на град Добрич комуникационно-

транспортна система се осъществява само т.нар. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се 

осъществява изцяло по околовръстния път, който е с подходящ габарит.                             

Зонирането на град Добрич, както сега, така и в перспектива очертава основните 

транспортни потоци в чертите на града, породени от трудови и културно-битови пътувания. 

Основните от тях са: 

жилищни зони – централна градска част /пешеходната зона/; 

жилищни зони – производствени зони. 

Градския транспорт се осъществява от 17 автобусни линии, като месечно се извършва около 

190 хил. км. пробег. 

От автогара Добрич по различните направления ежедневно се извършват около 180 

междуселищни курса. 

На територията на общината предлагат транспортни услуги около 296  леки таксита.  

Транспортното обслужване в общината се извършва от три фирми: “Пътнически превози” 

ЕООД,  “Градски транспорт-Добрич” ЕООД и “ПГ Комерс” ООД като в междуселишните направления 

участват - ”Албена Автоекспрес 98” ООД, “Минибус експрес” ООД,  “Пътнически превози” ЕООД, ЕТ 

”Спринт” ,  ”Плади транспорт” ООД и “Темпо травъл” ООД. 

Пътища:  

първокласен път Е-87: Бургас – Варна – Балчик – Шабла;  

второкласен път Е-21: Силистра – Добрич – Оброчище – Албена;  

второкласен път Е–27: Добрич – Балчик – Каварна;  

второкласен път Е–29: Варна – Добрич – Ген. Тошево. 

Железопътен възел свързва Добрич със столицата‚ крайбрежието и европейски страни. ЖП 

гара Добрич е с 12 основни коловоза, от които активно се ползват два.  

Близостта на града до град Варна /летище, пристанище - 45 км./ и град Балчик /пристанище 

- 36 км./ прави удобно използването на въздушния и морски транспорт 
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.Инженерни мрежи  

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

Общ дебит на добиваното водно количество от каптажните и сондажни кладенци, 
разположени в землището на гр. Добрич - 630-640 л/сек.; 

Дължина на уличната водопроводна мрежа – 218 км.; 

Дължина на канализационната мрежа - 210 км. 

     •През 2020 г. приключиха дейностите по Лот 1 - Проектиране, строителство и авторски 

надзор на канализационната мрежа на град Добрич, както и съпътстващата водопроводна мрежа. 

Общата дължина на реконструираните и рехабилитирани канализационни колектори е 6,46 км. 

Реконструирани са 3 броя Канализационни помпени станции - „Свежест“, „Иглика“ и „Югоизток“.  

• През 2020 година Община град Добрич стартира изграждане на битова канализация в кв. 

Рилци – етап I. Проектът се предвижда да приключи през 2021 г. и включва изграждане на 2099,72 

м канализация и 108 бр. канализационни отклонения. 

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

елементи на електроенергийната система:  

 3 броя подстанции с напрежение 20 кV; 

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

консуматори на енергия); 

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

 15 броя възлови (заводски) подстанции 20 кV; 

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

От линейните елементи на електроенергийната система  със структуриращо значение е 

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

"Добрич" и подстанция "Нона". 

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

захранващи промишлени обекти и обществени сгради.  

Изградени са  39 етапа от  газoразпределителната мрежа на града, с обща дължина 130 км.  

Всички индустриални  обекти са газифицирани, както и  3500 битови абоната.  

 

Образователна инфраструктура  

Предучилищната инфраструктура в Община град Добрич обхваща 14 детски градини с 88 

групи и общ брой деца 2173. Още 133 деца са обхванати от общинските училища. 

Общинската училищна инфраструктура включва: 6 основни училища, 1 обединено училище, 2 
профилирани гимназии, 2 професионални гимназии, 5 средни училища, спортно училище и 
Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие. На територията на град 
Добрич функционират и 4 държавни професионални гимназии, 3 частни училища, Център за 
специална образователна подкрепа и Регионален център за подкрепа на процеса на 
приобщаващо образование. В Община град Добрич 6 училища имат статут на иновативни – СУ 
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„Димитър Талев“, СУ „Св. Кл. Охридски“ СУ „Любен Каравелов“, ЧПГТП „Райко Цончев“, ОУ 

„Стефан Караджа“ и ЧСУ „Леонардо да Винчи“. 
Броят на учениците в общинските училища през учебната 2020/2021 г. е 7206, а на 

паралелките – 324. В държавните професионалните гимназии се обучават 1243 ученици, 
разпределени в 56 паралелки. 
               На територията на град Добрич функционират и следните висши училища: Колеж – Добрич  
към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Висше училище по мениджмънт и 
Добруджански технологичен колеж – Технически университет – Варна, а в областта на 
неформалното образование и работата с младите хора своята дейност продължава Младежки 
център – Добрич. 

 
Социалната инфраструктура в Община град Добрич включва 18 социални услуги в 

общността и от резидентен тип, една специализирана институция за деца и една специализирана 
институция за възрастни с общ капацитет 878 места,  както следва: 

 
o Социални услуги за деца:  
 Център за настаняване за деца и младежи с увреждания  - 2 бр. ЦНСТ  
 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 3 бр.;  
 Дневен център за деца с увреждания -1бр.  
 Център за обществена подкрепа – 2бр.; 
 
o Социални услуги за пълнолетни лица:  
 Център за настаняване  за младежи с увреждания  - 2 бр. ЦНСТ  
 Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост – 2 бр.;  
 Преходно жилище – 1 бр.; 
 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – 2 бр.;  
 Център   за социална рехабилитация и интеграция – 1 бр.  
 Домашен  социален  патронаж – 1бр.;  

o Специализирани институции:  
 Център за комплексно обслужване на деца с хронични заболявания и увреждания 
 Дом за стари хора  – 1бр.;  
 

Инфраструктурата на здравеопазването включва лечебни заведения с общински 

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

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

Добрич” ЕООД. И двете лечебни заведения са с надобщински функции и с капацитет за 

задоволяване потребностите на населението на областта. Общият брой на болничните легла в 

двете лечебни болнични заведения е 420 , от които 330 са в „МБАЛ” АД и 90 – в „Център за психично 

здраве д-р П. Станчев –Добрич” ЕООД.   

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

центрове („ДКЦ І – Добрич” ЕООД и „ДКЦ ІІ – Добрич” ЕООД), медицински центрове, 

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

и групови лекарски практики (общопрактикуващи и специализирани).  

Секторът на общинското здравеопазване обхваща още три детски ясли, в които се отглеждат 

и възпитават 430 деца, Детска млечна кухня с капацитет 400 деца и 39 здравни кабинети в 

детските градини и училищата  на територията на Община град Добрич. 

Култура  

Културната инфраструктура на Община град Добрич включва: 
- 2 държавни културни института: Драматичен театър „Йордан Йовков” и Държавен куклен 

театър „Дора Габе”; 
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- 2 регионални културни института: Регионална библиотека „Дора Габе“ и Регионален 
исторически музей; 

- 1 общински културен институт (държавна дейност): Художествена галерия; 
- 4 общински културни института (местна дейност): Български камерен оркестър, 

Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа”, Духов оркестър, Хоровите състави „Маестро 
Захари Медникаров” и  „Добруджански звуци”; 

- 1 Общински младежки център „Захари Стоянов” (местна дейност); 
- 6 читалища: Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.”, Народно читалище „Романо 

дром – 2002 г.”, Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”, Народно читалище „Мевляна – 2012 г.”, 
Народно читалище „Български искрици – 2016  „ и Народно читалище „Добрич – 2017 “ 

- множество творчески съюзи, частни културни сдружения и формации; 
- над 150 колективи за любителско творчество, клубове и школи. 
В града са представени почти всички форми на културата – визуални и сценични изкуства, 

книги, четене и библиотеки, културно наследство и култура и образование. Културният календар 
на Добрич предлага разнообразни събития, насочени към различни целеви групи. Градът 
извършва и активен културен обмен, като важно значение в това отношение имат проявите с 
национално и международно значение:  Националната среща на млади балетни изпълнители 
„Анастас Петров”, Международният младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, 
майстори"; Международният младежки фестивал „Фолклор без граници";  онлайн Европейският 
младежки поп-рок конкурс „Сарандев"; Седмицата на камерната музика с международно участие 
„Константин Илиев“ и др. 

Общинска политика. През последните години община град Добрич се утвърди като –

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

на Европейския съюз и от други донори.  

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

характер с бенефициент Община град Добрич. С управлението на тези проекти е натоварена 

специализирана дирекция на общинска администрация „Икономическо развитие и европейски 

фондове”.  

По данни на ИСУН 2020 през изтеклата година общо 300 договора са сключени  по Програма 

„Иновации и Конкурентноспособност” и по ОПРЧР за преодоляване недостига на средства и 

липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. С този факт 

бизнесът в Община град Добрич доказа, че е придобил капацитет за изготвяне  на проектни 

предложения и продължава да е активен при подготовката и реализацията на проекти.   

Културно наследство и забележителности 

Забележителностите на Добрич са свързани основно с културното наследство на града и 

областта – движимо и недвижимо, материално и нематериално. В Добрич се съхраняват 

археологически находки от най-ранната протоцивилизация на човечеството по западния бряг на 

Черно море, сред които са най-старото обработено злато от каменно-медната епоха и 

единственото в България автентично погребение от най-големия праисторически некропол в 

света, а така също и много артефакти от значими археологически обекти на територията на Област 

Добрич, като Залпада, Яйлата, Калиакра, крепостта в кв. „Хоризонт” – град Балчик, Топола, Одърци 

и др.  

Не са малко и обектите на културен туризъм в града, като Архитектурно-етнографския музей 

на открито „Старият Добрич”, Етнографска къща, Музеят в Градския парк „Св. Георги”, Къща музей 

с дом-паметник „Йордан Йовков”, най-голямото в България военно гробище от времето на 

Първата световна война, християнски, еврейски, арменски и мюсюлмански храмове и  много 

монументални паметници.  

Към забележителностите на Добрич можем да причислим също така Градски парк „Св. 

Георги“, Центъра за защита на природата и животните и Добричкия панаир. 

Обща характеристика на икономическия комплекс на град Добрич 
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Град Добрич е с важна икономическа роля в Североизточния район за планиране с утвърдени 

традиции и потенциал в промишленото развитие. 

Град Добрич се характеризира с развитие на многоотраслова икономика. Като 

структуроопределящи производства в последните години се оформя хранително-вкусовата 

промишленост, която дава над 50% от обема на градската промишленост, производството на 

обувки, а така също и някои ешелони на шивашката индустрия и производството на акумулаторни 

батерии, селскостопански машини и  специализирано оборудване.  

4. ОЦЕНКА/ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Ежегодно в общинският бюджет се предвиждат средства  за отделните общински програми, 

имащи пряко отношение към реализацията на ОПР. Общината активно участва във финансовите 

схеми за подпомагане по оперативните програми за привличане на допълнителни средства в 

изпълнение на заложените приоритети и постигане на целите на ОПР. Проблемите на общинско 

ниво и през 2020 година продължават да са свързани основно със следното: 

 влошени демографски показатели, свързани с отрицателния прираст, продължаваща 

миграция на млади и образовани хора, ниска раждаемост, висок дял на хора в надтрудоспособна 

възраст (застаряващо на населението); 

 продължителна безработица; 

 трудности за привличане на външни инвеститори; 

 недостиг на финансови средства. 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ОПР, цели да отчита напредъка 

и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и 

финансови характеристики. За целите на плана са използвани два вида индикатори: индикатори 

за резултат и индикатори за въздействие.  

Индикаторите за въздействие са насочени към реализацията на целите, докато 

индикаторите за резултат са свързани с действията в рамките на отделните приоритетни области. 

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

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

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

за реализация на ОПР 2014-2020 . 

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

отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие. При разработването и 

прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР са 

взети предвид общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж 

и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 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. 

 

Индикатори за въздействие 
№ За индикатори за въздействие 

Източник на 
информация 

Период 
на отчитане 

Базова 
стойност 

Стойност 
през 2020 г.  

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  

1 г. х 
2,25 

 

2 
Дял на новоизградена и 
обновена канализационна 
мрежа 

 
% 

 

Община град 
Добрич  

1 г. х 4,6 
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№ За индикатори за въздействие 
Източник на 
информация 

Период 
на отчитане 

Базова 
стойност 

Стойност 
през 2020 г.  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

3 Намалени загуби на вода % 
Община град 

Добрич 
1 г. 70 15  

4 
Намален дял на отделен 
CO2 във въздуха 
 

% НСИ 1 г. х х 

5 
Брой на населението 
потенциално експониран 
на замърсяване с ФЧП10 

% НСИ 1 г. 100 100 

6 

Намалени разходи за 
енергия (отопление) за 
обекти на общинската 
инфраструктура 

% 
Община град 

Добрич 
1 г. х 8,5  

7 

Брой деца в училищна 
възраст, които ще ползват 
обновени учебни 
заведения 

Брой 
Община град 

Добрич 
1 г. 7206 

 
2417 

 

8 

Брой лица обхванати от 
нови обекти на 
социалната 
инфраструктура  

брой 
Община град 

Добрич 
1 г. х х 

9 

Население ползващо 
обновени междублокови 
пространства и детски 
площадки  

Брой 
Община град 

Добрич 
1 г. х 80 936 

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

10 
Дял на новоразкритите 
предприятия в общината  

% НСИ 1г. х х  

11 
Повишаване на 
чуждестранните 
инвестиции 

% НСИ 
 

1 г. х х 

12 
Дял на заетите от 
работната сила 

% НСИ 
1 г. 

х 43   

13 
Брой новосъздадени 
предприятия в сферата на 
високите технологии 

Бр. НСИ 
1 г. 

х х 

14 
Заети лица в 
преработваща индустрия 

Бр. НСИ 
1 г. 

6578 5215 

15 

Реализирани нетни 
приходи от продажби от 
преработващата 
индустрия  

Хил. лв. 
НСИ 

2019 г. 
1 г. 268 840  398 751  

16 
Създадени партньорства 
за реализиране на 
съвместни проекти  

Бр. 
Община град 

Добрич 
1 г. х 9 

17 
Заети лица в сферата на 
туризма 

Бр. НСИ 
 

1 г. 
1267  941 

18 

Реализирани приходи от 
продажби в сферата на 
туризма – туристически 
данък  

Хил. лв. 
Община град 

Добрич 
1 г. 25 661 24 554 

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 
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№ За индикатори за въздействие 
Източник на 
информация 

Период 
на отчитане 

Базова 
стойност 

Стойност 
през 2020 г.  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

19 Дял на населението, 
преминало през обучения 
за повишаване 
квалификацията  

% 
Бюро по 

труда, Община 
град Добрич 

1г. х 0,1  

20 Участие в съвместни 
инициативи на местната 
заетост и професионално 
обучение 

Брой 
лица 

Бюро по 
труда, Община 

град Добрич 
1г. х х 

21 Намаляване на 
безработицата 
 

% Бюро по труда 1г. 19 1,9 

22 Степен на 
удовлетвореност на 
потребителите на 
административните 
услуги 

% 
Община град 

Добрич 
1 г. х 94 

23 Дял от гражданите 
ползващи електронни 
услуги 

% 

Община град 
Добрич 1 г. х 1 

24 
Oдобрени  проекти % 

Община град 
Добрич, ИСУН 1 г. х 

 
10 

  

 

Индикатори за резултат 

 
№ За индикатори за резултат 

Източник 
на 

информац
ия 

Пе
ри
од 
на 

отч
ита
не 

Баз
ова 
сто
йн
ост 

Стойност през 
2020 г.  

Мярка  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

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

1 

Мярка 1.1.1 Дължина на реконструирана / 
подменена водопроводна 
мрежа  

км.  ВиК 1 г. 89 4.5 

Дължина на новоизградена 
канализационна мрежа 

км. ВиК 1 г. 3 2.039  

Дължина на реконструирана / 
подменена канализационна 
мрежа  

км. ВиК 1 г. 4,8 6.46 

Брой модернизирани 
пречиствателни станции 
Реконструирани 
канализационни колектори 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 4 

2 
Мярка 1.1.2 

Количество намален 
въглероден диоксид (CO2) 

т. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х х 

3 
 

Концентрация на ФПЧ10 µg/m3 
Община 

град 
Добрич 

1 г. 50 24,02 

4 

Мярка 1.1.3 Реализирани проекти за 
справяне   с климатичните 
промени, природни бедствия и 
екологични рискове   

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. 3 х 
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№ За индикатори за резултат 

Източник 
на 

информац
ия 

Пе
ри
од 
на 

отч
ита
не 

Баз
ова 
сто
йн
ост 

Стойност през 
2020 г.  

Мярка  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

Население, ползващо се от 
мерки за защита от 
климатичните промени, 
природни бедствия и 
екологични рискове 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. 
9 

470 
х 

5 
Мярка 1.1.4 

Дял на обновено улично 
осветление  

% 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 2 %  

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

6 

Мярка 
1.2.1 

Брой на обновени обекти от 
образователната 
инфраструктура 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 4 

Брой новоизградени обекти на 
образователната 
инфраструктура 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 

 

0 

Брой на обновени обекти от 
здравна инфраструктура (вкл. 
ДЯ) 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 

 

3   

Брой на обновени обекти от 
социална инфраструктура 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 

 

3  

Брой новоизградени обекти на 
социалната инфраструктура 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 

 

0 

Брой обновени обекти от 
културната инфраструктура 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 

 

3  

Брой обновени обекти от 
спортна инфраструктура 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 1  

7 

Мярка 
1.2.2 

Дял на ученици, обхванати от 
извънкласни занимания 

% 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 42 

Дял на лицата в неравностойно 
положениe, обхванати от 
различни социални услуги 

% 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 4,4 

Дял на децата с увреждания, 
обучаващи се в 
общообразователни училища 

% 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 2,6 

8 

Мярка 
1.2.3 

Брой проведени културни и 
спортни прояви средногодишно 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. 
2 

397 

 
93 

 

Брой участници в културни и 
спортни прояви  

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. 
323 
553 

 21 000 
 

Дял на заетите в сферата на 
образованието, социалните и 
здравни услуги преминали през 
квалификационни курсове 

% 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 
4,5  
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№ За индикатори за резултат 

Източник 
на 

информац
ия 

Пе
ри
од 
на 

отч
ита
не 

Баз
ова 
сто
йн
ост 

Стойност през 
2020 г.  

Мярка  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

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

9 
Мярка 1.3.1 Дял на населението обхванато 

от модернизиран градски 
транспорт  

% 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х x 

10 

Мярка 1.3.2 
Обновени междублокови 
пространства 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 6 

Изградени нови и 
рехабилитирани 
съществуващи детски 
площадки 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 4  

Обновени територии за 
обществен отдих - паркове 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х x 

11 
Мярка 1.3.3 

Обновени улични пространства м2 
Община 

град 
Добрич 

1 г. 
100 
000 

   46 872,26 

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

12 

Мярка 2.1.1 Изградени индустриални 
зони/бизнес паркове на 
територията на общината 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х х 

Предприятия, ситуирани в 
индустриалната зона/бизнес 
парк 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х  х 

13 

Мярка 2.1.2 Проведени инициативи за 
популяризиране предимствата 
за инвестиране в общината - 
средногодишно 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. 5 5 

14 

Мярка 2.1.3 
Изградени бизнес центрове Бр. 

Община 
град 

Добрич 
1 г. х х 

Предоставени услуги на МСП – 
средногодишно от бизнес 
център 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х х 

15 
Мярка 2.1.4 

Реализирани ПЧП Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х х 

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

16 
Мярка 2.2.1 

Реализирани ПЧП за развитие 
и трансфер на нови технологии 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х х 

17 
Мярка 2.2.2 Привлечени чуждестранни 

инвестиции. 
Хил. 
евро  

НСИ 1 г. х 68 217,5 

СЦ 2, Приоритет 3 Развитие на териториалното сътрудничество 

18 

Мярка 2.3.1 Брой на разработени 
междуобщински програми, 
междурегионално ниво - 
проекти, стратегии и др.  

Брой 
Община 

град 
Добрич 

 
1 г. 

х х 
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№ За индикатори за резултат 

Източник 
на 

информац
ия 

Пе
ри
од 
на 

отч
ита
не 

Баз
ова 
сто
йн
ост 

Стойност през 
2020 г.  

Мярка  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

19 

Мярка 2.3.2 Привлечени  
средства по линия на 
европейско и др. външно 
финансиране за реализиране 
на проекти на трансгранично и 
международно ниво 

Хил. 
лева 

Община 
град 

Добрич 

 
 
 

1 г. 
х            11 500 

СЦ 2, Приоритет 4 Развитие и опазване на културното богатство, културния живот и туристическия 
потенциал 

20 

Мярка 2.4.1 Увеличаване дела на частните 
фирми с предмет на дейност 
туризъм, хотелиерство и 
ресторантьорство 

% 
Община 

град 
Добрич 

 
 

1 г. 
42,6 х 

Средна продължителност на 
туристическия престой 

Брой 
нощувк

и/ 
Брой 

пренощ
ували 
лица 

НСИ, ТСБ 
Добрич 

 
 
 

1г. 1,8 1,93 

Приходи от реализирани 
нощувки годишно  

Хил.лв. 
НСИ, ТСБ 
Добрич 

 
1 г. 1 68

7  

       
 
        1 156  

 

21 

Мярка 2.4.2 Брой туристически 
забележителности включени в 
туристически маршрути  

Брой 
Община 

град 
Добрич 

 
1 г. 15 12 

Проведени информационни 
събития - средногодишно 

Брой 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х х 

22 
Мярка 2.4.3 

Проведени фестивали и 
събития 

Брой  
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 93  

23 

Мярка 2.4.4 Брой информирани за 
възможностите за  развитието 
на туризма   

Брой 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 
  

1 500 000 

Изградени информационни 
центрове    

Брой 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х х 

СЦ 3, Приоритет 1 Подобряване достъпа до възможностите за учене през целия живот и до пазара 
на труда 

24 

Мярка 3.1.1 
Дял на заетите в публичния 
сектор, преминали през 
обучения за повишаване 
квалификацията 

% 

Бюро по 
труда, 

Община 
град 

Добрич 

1 г. х х 

Реализирани проекти, 
насочени към повишаване 
квалификацията на заетите в 
публичния сектор 

Брой 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х х 

25 
Мярка 3.1.2 

Участие в съвместни 
инициативи на местната 

Брой 
лица 

Бюро по 
труда, 

Община 
1 г. х х 
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№ За индикатори за резултат 

Източник 
на 

информац
ия 

Пе
ри
од 
на 

отч
ита
не 

Баз
ова 
сто
йн
ост 

Стойност през 
2020 г.  

Мярка  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

заетост и професионално 
обучение 

град 
Добрич 

Намаляване на безработицата 
 
 

% 
Бюро по 

труда 
1 г. 19,3 1.9 

Подобряване икономическото 
състояние на населението 
 

% НСИ 1 г. х х 

26 

Мярка 3.1.3 Реализирани проекти, 
насочени към стимулиране на 
трудовата мобилност 
 

Брой 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х х 

27 

Мярка 3.1.4 Увеличаване на заетите лица с 
увреждания като дял от общия 
брой хора в неравностойно 
положение 

% 
Бюро по 

труда 
1 г. х х 

СЦ 3, Приоритет 2 Подобряване качеството и ефективността на управлението и администрацията 
за по-ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси и засилване на гражданското 
участие 

28 

Мярка 3.2.1 Служители от 
администрацията преминали 
обучения 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 14 

Проведени обучения за 
служителите 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 12 

Дял от служителите на 
администрацията преминали 
обучения 

% 

Община 
град 

Добрич, 
ИСУН 

1 г. х 1  

Проекти насочени към 
развитие на капацитета на 
администрацията 

брой 

Община 
град 

Добрич, 
ИСУН 

1 г. х х 

Внедрени механизми за 
управление на кариерата 

брой 

Община 
град 

Добрич, 
ИСУН 

1 г. х х 

Брой изпълнени проекти с 
чуждо финансиране 

брой 

Община 
град 

Добрич, 
ИСУН 

1 г. х 4  

Брой подадени проекти брой 

Община 
град 

Добрич, 
ИСУН 

1 г. х 
 

9  
 

29 

Мярка 3.2.2 
Услуги предоставяни по 
електронен път 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. 200 1217 

Сертифицирани електронни 
услуги - видове 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. 
х 

68 
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№ За индикатори за резултат 

Източник 
на 

информац
ия 

Пе
ри
од 
на 

отч
ита
не 

Баз
ова 
сто
йн
ост 

Стойност през 
2020 г.  

Мярка  

Описание на 
индикатора 

Мярка  

Електронни услуги на ниво 
транзакция за гражданите и 
бизнеса - видове 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. 
х 

68 

Дял на предоставените 
електронни услуги от всички 
предоставени 
административни услуги  

% 

Община 
град 

Добрич 
1 г. 

х 

1,88 

Внедрени и/или 
усъвършенствани компоненти 
за електронно управление 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. 
х 

6 

30 

Мярка 3.2.3 Правила/ механизми за 
провеждане на мониторинг, 
контрол и последваща оценка 
при прилагането на 
законодателството и 
политиките 

Бр. 

 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 3  

Брой нормативни актове, 
приети след консултации със 
заинтересованите страни 

Бр. 
Община 

град 
Добрич 

1 г. х 20  

31 
Мярка 3.2.4 Намалено време за 

предоставяне на 
административни услуги 

% 
Община 

град 
Добрич 

1 г. 100 0,1 

 

Във връзка с осъществяване на съгласуваност между два стратегически документа - 

Общински план за развитие на Община град Добрич за периода 2014-2020 г. и Регионален план за 

развитие на Североизточен район за планиране 2014-2020 г. (РПР на РСР), и по-конкретно с цел 

подобряване на координационните механизми при наблюдението и оценката на регионалното и 

местното развитие в РСР, по предоставените по- горе данни отчетната информация по 

индикаторите за наблюдение на постигнатия напредък по изпълнение на РПР на РСР за 2020г. е 

следната: 
 

№  И Н Д И К А Т О Р  Мерна единица  Отчетна 
стойност  

1 Реализирани приходи от нощувки в средствата за подслон и 
местата за настаняване – туристически данък 

в лева 24 554  лв.  
 

2 Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.) брой 0 

3 Брой нови/рехабилитирани здравни, образователни и 
социални заведения (бр.) кап. програма 2020 г.  
 

брой 3 

4 Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на 
културата (бр.) 

брой 3    

5 Население, живеещо на територия с изготвени планове за 
интегрирано градско развитие /Брой/ 

брой    
80 938    

6 Брой домакинства със санирани жилища   
 

брой 441  

7  Относителен дял на населението, обслужвано от СПСОВ в %    %  97  

8 Реконструирана водопроводна мрежа, км  
 

км 4,5 
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9 Новоизградена водопроводна мрежа, км 
 

км 0 

10 Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и 
местно значение в км. – 

км 2,560   

11 Население с подобрен транспортен достъп в %  
 

% 80 

12 Брой проекти/инициативи за трансгранично 
Сътрудничество 

брой 1 

 

В табличен вид по-долу са представени данни за 2020 г. за изпълнени дейности в 

съответствие с приетите мерки по съответните приоритети и специфични цели от Община град 

Добрич за: Проекти и дейности, реализирани с финансови средства по програми и фондове на ЕС; 

Проекти и дейности, реализирани с финансови средства за капиталови разходи от капиталова 

(целева) субсидия, други привлечени средства и собствени средства. 

 
 

 
ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ/В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ С ФИНАНСОВИ 
СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 
 

№ Наименование на 
проекта 

Общ 
размер /в 
лева/ 

Източници на 
финансиране 

Приоритет 
/Специфич
на 
цел/Мярка 
съгласно 
ОПР 2014-
2020 г.  

Резултати от проекта 

1. 

"Развитие на 
интегрирана 
система  на 
градския транспорт 
на Добрич" 

8 183 546 
лв. 

Оперативна 
програма 
"Региони в 
растеж" 
Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и 
интегрирано 
градско 
развитие“, 
Наименование на 
процедурата: 
BG16RFOP001-
1.001-039 

Стратегичес
ка цел 1 
Приоритет 
1.3 
Мярка 1.3.1. 

Изграждане на Интелигентна 
система за управление на 
трафика,  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. 

 
2, 

G16RFOP001-1.011-
0005 
Реконструкция и 
обновяване на 
образователна 
инфраструктура в 
Добрич – I 
 
 
 

5 524 146 
лв.  

ОПРР 2014-2020 
BG16RFOP001-
1.011 - 
Изпълнение на 
интегрирани 
планове за 
градско 
възстановяване и 
развитие 2014-
2020-Добрич 

Стратегичес
ка цел 1 
Приоритет 
1.2 
Мярка 1.2.1. 
Мярка 1.2.2 

Ремонт и обновяване на 
четири общински учебни 
заведения в Добрич - ОУ 
"Христо Ботев", ЕГ "Гео Милев", 
ПМГ "Иван Вазов" и Детска 
градина 32 “Зорница”. 
Проектът цели да бъде 
създадена адекватна учебна и 
работна среда, въведени мерки 
за енергийна ефективност, 
модернизирани и 
благоустроени дворни 
пространства и осигурен 
достъп за лица в 
неравностойно положение 
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3. 

Интегриран проект 
за подобряване на 
водния сектор в 
град Добрич – фаза 
I“ 
 
 
 

109 725 
200 лв.  

 
ОПОС 
BG16MIOP002-1-
006-003-C01 
 

Стратегичес
ка цел 1 
Приоритет 
1.1 
Мярка 1.1.1. 

Пълна рехабилитация на 
водоснабдителната и 
канализационна система – над 
77 км. водопровод и над 4 км. 
канализационни колектори. 
Реконструиране  на 3 канално-
помпени станции и 
модернизиране на 
пречиствателна станция за 
отпадни води край Врачанци 

4. 

BG16RFOP001-
5.001-0018 
 „ За моето бъдеще“  
 
 
 

218 537,00 
лв.  

ОПРР 2014-2020, 
BG16RFOP001-
5.001 - „Подкрепа 
за 
деинституциона-
лизация на 
грижите за деца“ 

Стратегичес
ка цел 1 
Приоритет 
1.2 
Мярка 1.2.1. 
Мярка 1.2.2 
Мярка 1.2.3 

Продължаване на процеса на 
деинституционализация в 
Община град Добрич чрез 
подобряване на състоянието 
на социалната 
инфраструктурата създаване 
на нова услуга „Наблюдавано 
жилище“ и надграждане на 
услуги в ДЦДУ с включване на 
дейности по ЦСРИ 

5. 

„За равен шанс на 
децата“ 
 
 
 

 
1 
386 476,92 
лв. 

ОПРЧР BG 
051PO001-2.004 
”Услуги за ранно 
детско развитие“ 

Стратегичес
ка цел 1 
Приоритет 
1.2 
Мярка 1.2.3 

Предоставяне на услуги за 
ранно детско развитие в 
Общностен център за деца и 
семейства за деца от 0-7 г. и 
техните семейства в риск 

6. 

„Приеми ме 2015 “ 
 
Срок от декември 
2016/декември 
2021 

 
 

 
№BG03-ПС01-
0012/01.09.2016г
. 

Стратегичес
ка цел 1 
Приоритет 
1.2 
Мярка 1.2.3 

Подкрепа за процеса на 
деинституционализация на 
деца чрез продължаване и 
надграждане на устойчивия 
модел за развитие на 
заместваща семейна грижа за 
деца, настанени в 
специализирани институции, 
деца в риск и деца с 
увреждания, както и развиване 
на нови модели на работа и 
услуги за деца в риск и техните 
родители; 

7. 

„Подкрепа в дома“ 
Компонент 2 
 

 
 

390 045,12 
лв. 

BG05M90P001-
2.04-0030 

Стратегичес
ка цел 1 
Приоритет 
1.2 
Мярка 1.2.3 

Подобряване качеството на 
живот на възрастни хора и 
лица с увреждания, чрез 
предоставяне на интегрирана 
здравно-социална услуга в 
домашна среда от 
специализиран екип от 
здравни специалисти и 
специалист социални 
дейности. 

8. 

„Подкрепа в дома“ 
Компонент 3 
 
 
 
 

456 330,00 
лв. 

BG05M90P001-
2.001-0093 

Стратегичес
ка цел 1 
Приоритет 
1.2 
Мярка 1.2.3 

Превенция разпространението 
на Ковид 19  и подобряване 
качеството на живот и 
възможностите за социално 
включване на хората с 
увреждания и възрастните 
хора, самотни родители с деца 
до  12г., които са в 
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невъзможност да оставят 
децата си сами, поставени под 
карантина от здравните 
власти. 

9. 

„Подкрепа в дома“ 
Компонент 4 
 
  
 
 

173 597,76 
BG05M9OP001-
2.103-0098-C01 

Стратегичес
ка цел 1 
Приоритет 
1.2 
Мярка 1.2.3 

Подобряване качеството на 
живот на възрастни хора и 
лица с увреждания, чрез 
предоставяне на интегрирана 
здравно-социална услуга в 
домашна среда от 
специализиран екип от 
здравни специалисти и 
специалист социални дейности 

10. 

„Наблюдавано 
жилище за младежи 
град Добрич“ 
 
 
 
 

146 831,72 
лв. 

BG05M9OP001-
2.2019 

Стратегичес
ка цел 1 
Приоритет 
1.2 
Мярка 1.2.3 

СУ е предназначена за младежи 
от 18 до 21 години без 
увреждания, които са ползвали 
резидентна услуга или 
приемна грижа и нямат все 
още възможност за пълна 
самостоятелност поради липса 
на доходи и заетост. Капацитет 
6 места. Формиране на 
социални умения за справяне с 
предстоящия им 
самостоятелен живот и 
предоставяне на възможности 
за социално включване. 

11. 

„Приют за бездомни 
лица и семейства 
град Добрич“ 
 
  

575 526 лв.  
BG05M9OP001-
2.029 

Стратегичес
ка цел 1 
Приоритет 
1.2 
Мярка 1.2.3 

Проектът е продължение на 
проект BG16RFOP001-1.001 
„Реконструкция на сграда за 
Приют за бездомни лица и 
семейства“. Той цели: 
предоставяне на подкрепа за 
хора, останали без подслон, 
които не попадат в обхвата на 
здравната и социалната 
система; ограничаване на 
последиците от социалното 
изключване и облекчаване 
живота на хората, живеещи на 
улицата. Капацитет 15 места. 

12. 

„Реконструкция и 
благоустрояване на 
градска среда в гр. 
Добрич „  
 
 

6 529 990,0
9 лв.  

BG16RFOP001-
1.011-0006-C01 

Стратегичес
ка цел 1 
Приоритет 
1.3 
Мярка 1.3.3. 
 

Цялостно преасфалтиране на 
улиците „Кирил и Методий“, 
„Максим Горки“, „Стоян 
Михайловски“, „Георги 
Кирков“, „Детелина“ и 
„Теменуга, възстановяване на 
тротоарите, ремонт на 
осветлението, на 
междублоковите пространства 
и изграждане на детски 
площадки. 

13. 
Проект 
„Подобряване на 
връзката с TEN-T 

 
8 087 085,0
33 лв.  
 

Програма 
ИнтеррегV-A 
Румъния-
България  

Стратегичес
ка цел 1 
Приоритет 
1.3 

 „Реконструкция и 
рехабилитация на уличната 
мрежа и тротоари, изграждане 
на ново енергоспестяващо 
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мрежата в 
трансграничния 
регион Меджидия – 
Добрич“ по 
Програма Интеррег 
V-А Румъния – 
България  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БФП № 39246/ 
04.04. 2018 г.  
 

Мярка 1.3.3. 
 

улично осветление по ул. „ Н. 
Петков“  и по  бул. „Добруджа“,  
рехабилитация и основен 
ремонт на мост над жп линия 
при км. 2+750 по бул. 
„Добруджа“.  
 

14. 

Функциониране на 
областен 
информационен 
център-Добрич 
BG05SFOP001-4.004-
0017-C01 
 

 
 
 
 
 
 
369 936.00 
лв. 

ОПДУ  
BG05SFOP001-
4.004 - 
„Осигуряване 
функциониранет
о на 
националната 
мрежа от 27 
областни 
информационни 
центъра през 
периода 2019-
2021 г.“ 

Стратегичес
ка цел 2 
Приоритет 
2.1 
Мярка 2.1.2. 
Стратегичес
ка цел 3 
Приоритет 
3.2 
Мярка 3.2.4. 

 
 
 
Проектът предвижда да 
осигури ефективното 
функциониране на ОИЦ-
Добрич в периода 2019-2021. 

15.  

Бюджетна линия 
„Подкрепа за 
Междинното звено 
и за управлението 
на  инвестиционнат
а  програма за 
изпълнение на 
ИПГВР на град 
Добрич“ 
 

150 161,40 
лв.  

ОПРР, 
приоритетна ос 8 
Техническа 
помощ 

Стратегичес
ка цел 3 
Приоритет 
3.2 
Мярка 3.2.4. 

 
 
 
 
Наемане на външни оценители 
за МЗ, възнаграждения за 
екипите за управление на ИП и 
на МЗ, участие в програми за 
обмен на опит и обучения 

 

През 2020  година Община град Добрич реализира редица мерки и дейности с капиталови 

разходи, които също допринесоха за постигане на целите и приоритетите на ОПР за периода 2014-

2020 г., както следва: 

 

 

Р Е А Л И З И Р А Н И   О Б Е К Т И   П Р Е З  2020 г. 
 

Програма за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СУ "Петко Рачов Славейков" 
Годишна 

задача 
Отчет 

31.12.2020г. 

Компютърна техника  

28 102 25 672 

Разширение на системата за 
видеонаблюдение 

2 416  2 416 

ОУ "Христо Смирненски"  
Придобиване на преносими 

компютри със средства на МОН 
 5 336 5 336 
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Мярка 1.2.1. Изграждане, 
обновяване и модернизиране 

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

инфраструктура, в т.ч 
подобряване на енергийната 

ефективност. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СУ "Димитър Талев"  

Компютърна техника 1500 1 386 
Санитрано-хигиенно обзвеждане 

– фотохидройонизция  19 620 19 620 

СУ "Св.  Климент и Охридски"  

Придобиване на преносими 
компютри със средства на МОН 20 012 20 012 

Компютърна техника по НП 
« Изграждане на училищна  STEM 

среда и собствени средства   69 462 69 462 

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"  
Придобиване на водогреен котел 17 835 17 832 

Основен ремонт на мини 

футболно игрище  17 000 14 437 

Придобиване на преносими 

компютри със средства на МОН  15 676  15 022 

ОУ "Христо Ботев"  

Система за видеонаблюдение 3310 3 308 

Компютърна техника  10 000 8 356 

Придобиване на преносими 
компютри със средства на МОН 

8 672 8 672 

 Преустройство на помещение на 
1 етаж в тоалетна за хора с 

увреждания 
5 334 5 334 

ОУ "Йордан Йовков"  

Разширение на система за 

видеонаблюдение 2 569 2 569 

Компютърна техника 1 479 1 479 

Придобиване на преносими 

компютри със средства на МОН 4 336 4 336 

ПМГ "Иван Вазов"  

Изграждане на безжична (Wi-Fi)  
мрежа  

 7 300 7 300 

ПГАС  
Придобиване на транспортни 

средства  7 500 7 500 

Придобиване на преносими 

компютри със средства на МОН 3 502 3 502 

Kомпютърнa  техника  1 525 1 525 

ОУ "Стефан Караджа"  
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Мярка 1.2.1. Изграждане, 
обновяване и модернизиране 

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

инфраструктура, в т.ч 
подобряване на енергийната 

ефективност.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мярка 1.2.1. Изграждане, 
обновяване и модернизиране 

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

инфраструктура, в т.ч 
подобряване на енергийната 

ефективност.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Придобиване на преносими 
компютри със средства на МОН  

 

4 502 

 

 

4 502 

ЕГ "Гео Милев" 

 

Климатици  3 320 3 320 

Газов мултиблок 3 400 3 400 
Доставка и монтаж на 

видеонаблюдение 16 648 16 648 

Придобиване на преносими 
компютри със средства от МОН 13008  6 504 

СУ "Любен Каравелов"  

Компютърна техника 25 000 25 000 

Придобиване на преносими 

компютри със средства от МОН 9 672 9 672 

ОУ "Хан Аспарух"  

Закупуване на мултимедия 2 000 1 900 

Климатична мултисплит система 7 644 7 643 

ОУ „Панайот Волов“   

Система за видеонаблюдение 1 700 1 392 

Компютърна техника 2 277 2 277 

Придобиване на преносими 

компютри със средства от МОН 4 336 4 336 

ОУ „ Н. Й. Вапцаров“   

Компютърна техника 750 750 

Изграждане на мрежово 

оборудване  1 486 1 486 

Придобиване на преносими 

компютри със средства от МОН 3 502 3 502 

ПГБМ 

   

 

 3 502 1 751 
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Придобиване на преносими 

компютри със средства от МОН 

 

СУ” Г.С.Раковски „ 

 Придобиване на преносими 

компютри със средства от МОН 3502 3502 

ярка 1.2.2. Осигуряване на 
достъп до образователни, 

здравни, социални и културни 
услуги в общината. 

Дирекция "Хуманитарни 
дейности" 

 

 
Функция "Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи" 

СМР  огради ЦНСТ, Център за 

обществена подкрепа, Преходно 

жилище 40 000 30 198 

Кухненско обзавеждане за 

Преходно жилище 
2 000 2 000 

Подмяна на водогрейни бойлери 

с газови в Дом за стари хора 
20 000  0 

Придобиване на конвектомат в 

Дом за стари хора 
13 200 13 160 

Придобиване на обръщателен 

тиган в Дом за стари хора 
8 000 6 171 

Придобиване на комбинирана 

термографска камера за 

измерване на температурата на 

лица, ползващи услугите в сграда 

на ул. "Суха река" 37 
8 703 8 703 

Обновяване, реконструкция и 
модернизация на съществуваща 

материална база в Домашен 

социален патронаж и Дом за 

стари хора“ - вентилационна 

система за кухненски блок 

(съфинансиране) 
5 520 5 075 

Компютърни конфигурации,  

преносими компютри и 

мултифункционално устройство 4 794 4 794 
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за деца в ЦНСТ без увреждания 

по проект за осигуряване на 

непрекъснат учебен процес 

Закупуване на сервомотор за 

горелка OERTLI в Дом за стари 

хора 
1 780 1 776 

Мярка 1.2.1. Изграждане, 
обновяване и модернизиране 

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

инфраструктура, в т.ч 
подобряване на енергийната 

ефективност. 

Функция "Здравеопазване"  
Ремонт газова инсталация ДЯ №6 

4 200 4 143 
Професионален кухненски робот 

за ДМК 
3 200 3 197 

Климатик 4 бр.: 2 бр. ДЯ 4 филиал 

1 и филиал 2; ДЯ №5 втора 

сграда; ДЯ №6 основна сграда 
4 800 4 800 

Кухненско и готварско 

оборудване за ДЯ №5 
10 435 10 044 

Доставка и монтаж на секции и 

легла за ДЯ №6 за двете сгради 
10 480 4 023 

Доставка на сушилня за ДЯ №4 

основна сграда 
1 200 1 200 

Газова инсталация за кухня на ДЯ 

№5 
2 765 2 765 

Мярка 1.2.1. Изграждане, 
обновяване и модернизиране 

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

инфраструктура, в т.ч 
подобряване на енергийната 

ефективност. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функция "Образоване" 
 

Обследване и изготвяне на 

инвестиционен проект за 

основен ремонт на ДГ №17 
32 000 31 596 

СМР на ограда на ДГ №32 
17 000 16 994 

Закупуване на стерилизатор за 

ДГ №7-дд 
1 450 1 402 

ДГ № 9 - компютърна техника 
2 152 2 120 

Изготвяне на инвестиционен 

проект за „Изграждане на нова 

сграда за нуждите на Детска 

градина №10 „Слънчице“  
12 000 10 245 

ДГ № 12 - компютърна техника и 

хардуер 
1 638 1 637 

ДГ № 17 - хладилник и фурна 
3 886 3 873 

ДГ № 18 - стерилизатор - 

сушилня 
1 548 1 548 
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Мярка 1.2.1. Изграждане, 
обновяване и модернизиране 

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

инфраструктура, в т.ч 
подобряване на енергийната 

ефективност. 
 
 
 

ДГ № 23 - климатична система 
2 700 2 700 

ДГ № 24 - система за 

видеонаблюдение 
3 500 3 496 

ДГ № 25 - прoфесионална 

пекарна 
5 000 4 988 

ДГ № 26 - компютърна техника 
3 100 3 097 

ДГ № 27 - (газови котлони-52-

05), (циркулационна помпа за 

котелно и (климатици - 3 бр.-52-

03) 
11 841 11 841 

Закупуване на компютърна 

конфигурация за ДГ №27 
6 859 6 502 

ДГ № 32 - компютърна техника 
4 300 4 297 

ДГ № 32 - професионална фурна 
4 980 4 980 

ДГ № 8 - компютърна техника 
700 700 

ДГ № 12 - двуканален 

газсигнализатор 
1 970 1 970 

СМР на ограда на ДГ №7 
37 915 37 915 

СМР на ограда на ДГ №26 

29 964 29 964 
Основен ремонт покрив и 

отводнителна система ДГ №18 

"Дора Габе (преходен) 
116 212 116 211 

Функция "Култура" 

 

Програмни продукти 
(библиотечен софтуер) 8 462 8 462 

Компютърна техника 3 000 2 198 
 

Мярка 1.2.3. Повишаване 
качеството на публичните 

услуги, организиране на 
мероприятия в 

образователната, здравната и 
социалната сфера и 

провеждане на спортни 
прояви. 

 

ОБП "Устойчиви дейности и 
проекти "  

Закупуване на товарен 
автомобил за ОБП "Устойчиви 

дейности и проекти" (преходен) 63 364 63 363 

Косачка - 2 бр. и фреза за 
премахване на дънери 

22 788 22 786 
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Мярка 1.2.2. Осигуряване на 
достъп до образователни, 

здравни, социални и културни 
услуги в общината. 

  

 
Регионален исторически музей 

– Добрич  
Реконструкция по автентични 

данни и адаптация за творчески 
дейности на къща "Адриана 

Будевска", строителен и авторски  
надзор  

 2 800 2 800 
Мярка 1.3.3. Обновяване и 

реконструкция на уличните 
пространства. 

 
 
 
 

Програма за реализация на 
благоустройствени мероприятия 

върху обекти – общинска 
собственост, с участие на 

местното население, 2019 – 2023 
г. 123 807 64 507 

Мярка 1.1.1. Изграждане и 
модернизиране на 

водоснабдителната и 
канализационната система и 
пречистването на отпадните 

води. 
 

Аварийно изместване на 
съществуващ събирател XVII 

отводняващ ул. Ген Колев" в УПИ 
IV, кв.815 33 553 33 553 

Изграждане на битова 
канализация в кв. Рилци, гр. 

Добрич - I-ви етап 1 948 056 1 445 572 
 

Мярка 3.2.4. Подобряване 
качеството на 

административното 
обслужване. 

 

Програмни продукти - общинска 

администарция 

12 643 8 375 

 
Мярка 1.1.3. Предприемане на 

превантивни мерки за 
справяне с климатичните 

промени, природни бедствия 
и екологични рискове. 

 

Строително монтажни работи на 
Клетка 2 на Регионално депо 

Стожер 

2 963 116 0 
 

Мярка 1.2.3. Повишаване 
качеството на публичните 

услуги, организиране на 
мероприятия в 

образователната, здравната и 
социалната сфера и 

провеждане на спортни 
прояви. 

Разширение на Гробищен парк  - 
закупуване на земя 

15 224 3 700 

 
 
 
 
 
 
 

Комбиниран спортен уред ФМС-
37, разположен в ЦНСТДБУ ЖК 
"Дружба 3", №57 от МКБППМН 

1 308 

 

1 308 
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Мярка 1.2.3. Повишаване 
качеството на публичните 

услуги, организиране на 
мероприятия в 

образователната, здравната и 
социалната сфера и 

провеждане на спортни 
прояви. 

Изготвяне на технически 

инвестиционен проект за обект: 

Изграждане на „Парк на 

миниатюрите „Малката 
Добруджа“  104 400 104 400 

Изработване на инвестиционен 

проект -  "Централен пазар" 120 000 72 000 

Доставка и монтаж на часовници 

към системата на часовникова 

кула в  АЕМО "Стария Добрич" 12 170 12 038 

 
Мярка 1.1.1. Изграждане и 

модернизиране на 
водоснабдителната и 

канализационната система и 
пречистването на отпадните 

води. 
 

Интегриран проект за 
подобряване на водния сектор в 

град Добрич - фаза I 

39 365 970 28 080 414 

Мярка 1.2.1. Изграждане, 
обновяване и модернизиране 

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

инфраструктура, в т.ч 
подобряване на енергийната 

ефективност. 

Реконструкция на сграда за 
приют за бездомни лица и 

семейства, рег. №BG16RFOP001-
1.011-0008 200 455 101 839 

Инвестиционен проект за 
основен ремонт и обновяване на 
огледална зала "Нели Божкова" 8 985 8 985 

СМР по реконструкция и 
обновяване на образователната 
инфраструктура на сградата на 

ЕГ "Гео Милев" 45 400 45 395 
СМР по реконструкция и 

обновяване на образователната 
инфраструктура на сградата на 

ОУ "Христо Ботев" 52 696  52 696 

Реконструкция и обновяване на 
образователна инфраструктура в 
Добрич - I, рег. №BG16RFOP001-

1.011-0005 
2 317 737 1 718 461 

Мярка 1.3.1. Подобряване на 
транспортната и 

комуникационната 
свързаност между отделните 

зони на територията на 
общината 

„Развитие на интегрирана 
система на градския транспорт 

на Добрич“, договор № 
BG16RFOP001-1.011-0007-C01 

2 733 595 1 336 482 

 
Изграждане на детска площадка 

по ул. "Тимок" 24 749 24 677 
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В резултат на цялостната дейност и стремежа за спазване на 12-те принципа за добро 
управление съгласно Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на 
Европа, Община град Добрич получи за четвърти път в рамките на последните седем години 
Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. 

 
 Развитие на местното самоуправление чрез ангажиране на гражданите, гражданските 

сдружения и професионалните организации в осъществяване на публичните политики и 
гражданския контрол върху тях чрез: 

- партньорство с неправителствени организации - сключени договори с осем НПО на стойност 
10 000 лв.; 

- Организиране на публични обсъждания - за по-широко гражданско участие. 
- Продължава използването на внедрения модул „Анкети“ на сайта на общината за 

проучване мненията и настроенията на общността по съществени въпроси.  
- активно публикуване/актуализиране на над 30 бр. набори от данни и регистри в отворен 

формат в Портала за отворени данни, поддържан от Държавна агенция „Електронно 

управление“ (ДАЕУ) data.egov.bg, съгласно решения на Министерски съвет; 

- 9-то място в Рейтинга на активната прозрачност на Програма „Достъп до информация” 

сред всички 265 общини и 17-то място сред всички над 305 български администрации; 

- обработени и отговорени 49 заявления за достъп до обществена информация; 

Мярка 1.3.3. Обновяване и 
реконструкция на уличните 

пространства. 
 
 

Разширение на Гробищен парк  - 

Изграждане на ограда 
8 103 8 095 

Разширение на Гробищен парк  - 

Изграждане на алеи 
103 474 103 474 

Изграждане на подпорна стена и 

ограда между УПИ I, публична 

общинска собственост "За 

спортна площадка" и УПИ V в кв. 

810 на ЦГЧ на Община град 
9 000 9 000 

Подобряване на връзката с 

мрежата TEN-T в трансграничния 

регион Меджидия - Добрич, 

INTERREG V-А ROBG 

39246/04.04.2018  
2 757 600 2 757 600 

Реконструкция и 

благоустрояване на градска 

среда в град Добрич, рег. 
№BG16RFOP001-1.011-0006 

4 152 289 3 364 677 
Строително монтажни работи - 

жилищен блок "Добрич" 
600 000 600 000 

Създаване на елементи за 

достъпна среда на жилищни 

сгради с общински апартаменти 
8 500 4 247 

Изработване на ПУР за "Гаази 

баба" 57 072 21 432 
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-  обобщаване на резултати от анкетирането за последния едногодишен период в трите 

звена за административно обслужване и оптимизиране на организацията на общинските 

дейности, свързани с административното обслужване; резултатите са поместени в сайта с 94% 

удовлетвореност на клиентите от административното обслужване в Община гр. Добрич; 

-  оптимизирани административни процедури, свързани с нормативната уредба и 

включването в Средата за междурегистров обмен RegiX; 

- актуализирани Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в 

Община град Добрич; 

- преминат успешен контролен одит на Интегрираната система за управление на 

качеството и околната среда по международни стандарти ISO 9001:2015 и ISO 

14001:2015;  

- - проактивни действия за напредък в развитието на е-управление, в това число по 

отношение на комплексното административно обслужване (КАО) чрез: ползване на Средата за 

4480  услуги по електронен път чрез междурегистров обмен RegiX; включване в Средата за 

сигурно електронно връчване ССЕВ; прилагане на Системата за електронен обмен на съобщения 

СЕОС; предоставяне на сертифицирани електронни услуги – 68  вида – чрез включване към 

Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ след подадено 

заявление до ДАЕУ за присъединяване към Единния модел за заявяване, заплащане и 

предоставяне на електронни административни услуги; въвеждане на данни в Портала за отворени 

данни data.egov.bg; създаден профил в Платформата за достъп до обществена информация, 

поддържана от Администрацията на Министерски съвет; 

- - продължава действието на Системата за подаване на сигнали за нередности към сайта на 

общината - получени 649  сигнала през 2020 г., отговорено на 307 от тях; 

- -  поддържане и обновяване на приложимите програмни продукти; 

- -  действие на „виртуалната“ приемна във фейсбук страницата на общината - публикувани 

42 приемни. Постъпили са 740 сигнали, мнения и запитвания и 145 „съобщения“, предоставени са 

отговори;  

- - приети 139 граждани в приемните дни на членовете на кметския екип; 

- - регистриране, обработване и отговори на писмени и устни сигнали и предложения на 

граждани – 1911 броя; 

- - 1217 онлайн услуги през 2020 г.   

 

- Награди:  

- "Европейски етикет за иновации и добро управление". Етикетът удостоверява прилагане 

на европейските принципи за добро демократично управление и постигнато високо 

качество на управление в Общината. Издаден от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и Председател на Националната платформа на партньорите за добро 

демократично управление на местно ниво на 12.10.2020;  

-  обявени процедури за възлагане на обществени поръчки: 31 броя; 
- проведени: събиране на оферти с обява: 10 броя; 
- общо сключени договори по обществени поръчки: 174 броя; 
 
- участие в екипи за управление на проекти: 15 броя; 
 
- подобряване дейността на търговските дружества с общинско участие и едноличните 

дружества собственост на oбщината , засилване на текущия контрол; 
- анализ на дейността и ефективността на търговските дружества със 100 % общинско 

участие в капитала; 
- оптимизиране на контрола на Община град Добрич по отношение събираемостта на доходи 

от отдадено общинско имущество под наем  - „Жилфонд - Инвест” ЕООД ; 
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- ефективно издирване и актуване на имоти общинска собственост, с цел по- пълно 
обхващане на състоянието на имотния фонд - Инвентаризация на ДМА ; 

- сключени договори за обслужване на линии от областна и републиканска транспортна 
схема: 1 брой.   

 
Съставени са  1126 акта за раждане (от тях 240 бр. въз основа на документи от чужбина); 

423 акта за брак (67 въз основа на документи от чужбина) и 1685 акта за смърт (56 въз основа на 

документи от чужбина). В изпълнение на задълженията на длъжностните лица по чл.41а, ал.3 от 

Закона за гражданската регистрация, ежедневно се извършва експортиране и електронно 

подписване на текущо съставените или променени по административен или съдебен ред актове 

по гражданско състояние в НРГС, като стъпка при изграждане на е-правителство. С това се дава 

възможност на гражданите, при подадено от тях искане да получат удостоверения по гражданско 

състояние и от други общини.  

– 107 лица са получили ПИН за онлайн проверка на задълженията към Общината ; 
- внедрени три ПОС - терминални устройства за приемане на директни плащания с дебитни 

и кредитни карти. Възползвали са се 5005  задължени лица; 
- 2292 лица са заплатили чрез  разплащане с посредници „ИЗИПЕЙ“ АД и „Български пощи“ 

ЕАД . Възможността да заплатят задълженията си на касите на „ИЗИПЕЙ“ АД  в цялата страна през 
2020 година са  ползвали  18 962  задължени лица ; 

- са приети и обработени 12 831 броя данъчни декларации по ЗМДТ. През 2020 година е 
въведена нова услуга с посредник „Фаст пей“, от която до 31.12.2020г. са се възползвали 206 
задължени лица, заплащайки задълженията си по ЗМДТ.  

 Издадени са 3163   броя удостоверения за данъчни оценки на недвижими имоти; издадени 
3083 броя други удостоверения, 264  броя заверени дубликати на квитанции за платени данъци и 
такси и заверени копия на данъчни декларации и 98  служебни бележки; 

 изпратени 89 броя съобщения по реда на чл.103 от ДОПК.;  
приети 484 броя данъчни декларации от физически и юридически лица за отстраняване на 

несъответствия в декларираните данни и данни получени от трети лица. На основание чл. 107, във 
връзка с чл. 109 от ДОПК са начислени допълнително в рамките на 5 годишния давностен период 
задължения в размер на 256 466,48. лв.  

-  извършен анализ на просрочените задължения и издадени 1327 броя актове за 
установяване на задължения /АУЗ/ по 107, ал.3 от ДОПК  за неплатени в срок публични 
задължения по ЗМДТ, 106  решения по жалби срещу АУЗ и  1288 броя покани за доброволно 
изпълнение. Установените задължения са в размер на 2 937  780,93 лева.  

След изтичане на законоустановените срокове за доброволно изпълнение, преписките на 
238 задължени лица са комплектувани и предадени за принудително събиране по реда на 
Гражданско – процесуалния кодекс. Образувани са изпълнителни дела пред съдебни изпълнители  
за сумата от 1 093 035,07 лв. 

- изпълнение на мерки за “подмладяване” на администрацията чрез привличане на 
мотивирани млади хора с подходящо образование. 

   
 Развитие и модернизация на инфраструктурата с цел повишаване на привлекателността на 
общината за живеене и инвестиции. 
 Рехабилитация и доизграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за 
отпадни води, отговарящи на стандартите на ЕС, чрез реализация на проект „Интегриран проект 
за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“   
 Поетапно и навременно възлагане на работни проекти в съответствие с Проект „Интегриран 
план за градско възстановяване и развитие на град Добрич” в тясно сътрудничество с граждански 

и професионални организации. 

 Реализация на Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР – Добрич. 
 Подобряване на инженерната и комуникационна инфраструктура, рехабилитация на уличната 
настилка и благоустройство на жилищните квартали, чрез : 
-  
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-  Изпълнение  на дейности по  проект  "Реконструкция и благоустрояване на градската среда в 
Добрич" 
- Изпълнение на дейности по проект "Реконструкция и обновяване на образователна 
инфраструктура в Добрич - I" 
- Изпълнение на дейности по проект "Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния 
регион Меджидия - Добрич" 
- 
- Изпълнение на дейности по проект „ Развитие на интегрирана система на градския транспорт на 
Добрич „  
 
 Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината:  

   „Младежки център Добрич – Вашето днес“ , финансиран чрез Програма „Местно развитие, 
намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана 
„Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“     Финансов механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021 

 "WiFi4EU–насърчаване на интернет свързаността в местните общности в 
Добрич“   финансиран от Европейска комисия чрез Изпълнителна агенция за иновации и мрежи, в 
рамките на  механизъм за свързване на Европа Споразумение;  

 
Продължаване дейността и подобряване качеството на грижа в съществуващите социални услуги 
в Община град Добрич; 
Община град Добрич продължава да предоставя 8 социални услуги за деца с общ капацитет 198 
деца и 11 за пълнолетни лица, с общ  капацитет 686 лица. 
В условията на усложнена епидемиологична обстановка: 

– в социалните услуги бе въведен строг режим на дезинфекция, почистване, посещения, 
изолиране на заразени лица и тестване на потребители и персонал;  
– социалните услуги Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни 
лица с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция и Центровете за 
обществена подкрепа по указания на АСП предоставяха услугите и дистанционно; 
– за децата от Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания бяха 
осигурени необходимите електронни устройства за осъществяване на дистанционното 
обучение. 

 Подобряване на материално-техническата база на социалните услуги – през 2020 г. бяха 
извършени: 
– ремонт и разширение на рампата за деца с увреждания в Дневен център за деца с 
увреждания; 
– монтиране на нова ограда  на  Центровете за настаняване от семеен тип за деца без 
увреждания 1, 2 и 3; 
– подмяна на подовите настилки в занималните и трапезариите в Дневен център за деца с 
увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания; 
– обзавеждане и оборудване на стая за релакс в Дневен център за деца с увреждания; 
– подмяна на кухненските уреди в ДСХ; 
– монтаж на термокамера за превенция разпространението на COVID -19 на входа на Дневен 
център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за 
социална рехабилитация и интеграция и Защитени жилища за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост; 

 Изпълняване на дейностите по предоставяне на Механизма за лична помощ; 
 През отчетния период по Механизма за лична помощ бяха назначени 277 лични асистента, 
които обгрижват  275 деца и възрастни с увреждания. 

 Подкрепа и съдействие на уязвими групи – осигуряване на достъп до услуги за 
бездомните; 
През зимния продължи подкрепата на уязвими групи хора. На част от тях бе осигурен 
подслон в имот – общинска собственост, с капацитет 6 места, а на други – съдействие при 
настаняването в приюта на Фондация „Милостиво сърце“ и приюта към храм „Св. Троица“. Бе 
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разработен и депозиран и проект по ОП РЧР за разкриване на нова социална услуга  „Приют 
за бездомни лица и семейства“ с капацитет 15 места . 

 Участие в програми, осигуряващи работни места за лица с увреждания; 
През отчетния период по националните програми „Обучение и заетост“ и „Заетост и 
обучение на хора с трайни увреждания“ бяха назначени 4 лица с увреждане. 
 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ: 

 Продължаване на дейностите по: осигуряване на училищното и детското здравеопазване 
в 39 здравни кабинета /17 в детските градини и 22 в общинските училища и професионалните 
гимназии/; предоставяне на услуги за най-малките граждани на Добрич в Детска млечна кухня, 
която обгрижва 400 деца на възраст от 10 месеца до 3 години и в 3-те детски ясли в града с общо 
22 групи, в които се отглеждат и възпитават 430 деца. 

 Реновиране на материално-техническата база на детските ясли: газифициране,  
ремонтиране и оборудване на кухненския блок на ДЯ „Пролет“ на ул. „Ек. Антим I“ №2; монтиране 
на нова дограма на корпуса на административният сектор на ДЯ „Щастливо детство“ на ул. Л. 
Каравелов № 55; укрепване и ремонт на оградата на ДЯ „Първи юни“ на ул. „В. Петлешков“ № 46; 
освежаване на помещенията на детските ясли. 

 Повишаване на трудовите възнаграждения в системата на общинското здравеопазване 
средно с 12%  

 Реализиране на 7 училищно базирани програми и на 11 инициативи,  за превенция на 
употреба на наркотични вещества и на насилието сред подрастващите. 

 Подпомагане дейността на МБАЛ – Добрич АД с медицински специалисти и с осигуряване 
на дежурна детска градина за децата на лекари и медицински лица през м. декември. 

 Продължаване дейностите на Първичен здравен център. През 2020г. здравните 
медиатори предоставиха 3408 услуги на уязвими групи – консултации, профилактични прегледи, 
кампании, свързани с превенция и информираност за различни заболявания;  съдействие за 
попълване на документи и за възстановяване на здравно-осигурителни права и др.  Едновременно 
с това в условията на пандемия здравните медиатори участваха в: разпространяване в ромските 
квартали на информационни материали и брошури; посещения по домовете в кварталите с 
концентрация на ромско население и извършване на разяснителна кампания относно начините 
на разпространение на вируса, симптомите на заболяването и начините за предпазване от 
заразяване; следене за спазване на карантинните мерки на поставените под карантина лица; 
раздаване на хранителни и санитарни пакети. 

 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 Реализиране на дейности по изпълнение на ПМС за създаване и функциониране на Механизъм 
за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и 
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; 

 Подобряване качеството на предлаганите услуги в детските градини чрез: осигуряване на 
здравословно и разнообразно хранене; извършване на ремонти на отоплителни инсталации, 
покриви, фасади, огради, вътрешни помещения, в т.ч. подмяна на дограма; поддържане на 
електронен прием, осигуряващ прозрачност и равен достъп на децата до детските градини; 
повишаване чрез обучения квалификацията на педагогическия персонал. 

 Онлайн провеждане на Панорама на средните училища и на дейности по кариерно 
ориентиране.  

 Подкрепа и стимулиране развитието на децата и учениците с изявени дарби в общинската 
образователна мрежа чрез реализиране на мерките и дейностите на: Плана за младежта на 
Община град Добрич; областния конкурс рецитал „За да я има България“; ученическите игри; 
турнира „Лекоатлетите на Добруджа“; инициативите по кампанията на Нестле България „Живей 
активно 2020” и Общинската програма на мерките за закрила на деца с  изявени дарби, 
подпомогнала общо 35 деца и ученици, 5 от които със стипендии. 

 
КУЛТУРА: 

 Съхраняване и популяризиране на културното наследство на Добрич чрез: 
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– Реставрация и консервация на над 370 движими културни ценности; 
– Обновяване на паметната плоча на паметника на загиналите във Втората световна война 
добруджанци с целеви средства;  

– Реставриране на западнта фасада на сградата на ХГ – Добрич по програмата на Министерството на 
културата „Целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на 
недвижимите културни ценности“  
– Разработване на концепция за Интерактивен културно-образователен център; 
– Онлайн представяне на колекции на Регионална библиотека „Дора Габе“, Художествена галерия и 
Регионален исторически музей – Добрич; 
– Популяризиране на нематериалното културно наследство чрез дейността на  читалищата на 
територията на Община град Добрич, онлайн презентации, възстановки на празнични обреди, 
концерти и др.; 

 Устойчивост в развитието на Културния календар на Община град Добрич – реализиране на: 
– онлайн издание на Европейски поп рок конкурс „Сарандев“; 
– комплексна културна програма, посветена на 140 години от рождението на Йордан Йовков с 
акценти Национална научна конференция „(Не)познатият Йовков“ и връчване на Националната 
литературна награда „Йордан Йовков“ и на Отличие за научно изследване и популяризиране на 
Йовковото творчество; 
– комплексната културна програма по повод 80 години от подписването на Крайовския договор и 
възвръщането на Южна Добруджа към България с акценти: Националната научна конференция „80 
години от Крайовския договор. Българската и международната общественост за Добруджанския 
въпрос. Нови документи, нови прочити, нови тези“; експозиците: „Преселението“, „Граници и съдби. 
Добруджа 1940 година“, „Добруджа 1940 година“, онлайн представяне на краеведска колекция от 
микрофиши на добруджански вестници, излизали в периода 1901-1944 г., интерактивните изложби 
„Добрич ликува – 25 септември“, „Добруджа зове“ и Националната ученическа конференция „80 
години от възвръщането на Йовкова Добруджа към майка България“; 

– инициативите от програмата за Деня на Добрич: военен ритуал панихида; тържествено 
заседание на Общинския съвет на град Добрич; празничен концерт „Здравей Добрич“; откриване на 
обновената паметна плоча на загиналите във Втората световна война добруджанци; концерт на 
Представителния гвардейски духов оркестър и солистите от Представителен ансамбъл на 
въоръжените сили и тържествена заря проверка; 

– европейската инициатива: „Нощ на литературата“. 
– онлайн събития: видеофилми „Добрич и приятели“  и „Учениците на Добрич“; дигитален 

албум „Моят 24 май“; рубрики на Младежки център – Добрич: Заедно С Ники „Десет места 
предпочитани от младите хора на Добрич през лятото “; Заедно С Бени „Познаваме ли България?“;  
Заедно Със Силви Работилница „У дома“; Заедно С Крис „100% вдъхновение – Добрият пример на 
велики личности – Димитър Бербатов“; Заедно С Ели „Абитуриенти на Студио Сарандев“; видеоклип 
по повод Международен ден за борба с детския труд; Заедно С Мери „Непознати кътчета“; юбилейна 
виртуална поредица „70 години – 70 послания“ на РБ „Дора Габе. 

– инициативи от Културния календар на Община град Добрич: 33 концерта /фолклорни, 
класически, хорови, духови, поп-рок; 11 прояви от областта на книжния сектор /литературни 
премиери, четения и срещи с творци, библиотерапии/ и 28 музейни и библиотечни изложби, 
изложби на детски рисунки и изобразително изкуство.  

 
 Постигане на условия за развитие на конкурентноспособна икономика, основани на 

прозрачно управление и ясни правила, чрез: 
 Привеждане на общинската нормативна уредба в областта на търговията в съответствие 

с европейските норми и добри практики; 
 Реализиране  на седмичен „Фермерски Пазар”; 
  Изпълнението на Проект № BG05SFOP001-4.004-0017-C01 „Функциониране на Областен 

информационен център - Добрич“,  финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 
2014-2020 с нов тригодишен период на изпълнение до 2021 г. За 2020 г. са реализирани следните 
събития: 

 • 27 информационни събития в 8-те общини в област  Добрич, от които 2 за проактивна 
работа с медиите с над 700 участника; 
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•  Национална кампания на Мрежата от ОИЦ за 2020 г.,  на тема  „Прилагане на нов 
териториален подход в България през програмния период 2021-2027 и изпълнение на 
Интегрирани териториални инвестиции“ - 
• 663 консултирани потенциални бенефициенти 
• 669 публикации в медиите 
• 24 издадени брошури 
 
 Системен и ефективен контрол върху търговската дейност осъществявана на 

територията на Община гр. Добрич. 
 С цел подобряване работата на търговските обекти са проверени  434  обекта, 

издадени 124  предписания за отстраняване на допуснати нарушения и съставени 1 акт и 27  
преписки за   установени административни нарушения; 

 Участие в разрешаването на 14 жалби на граждани като за по-голяма ефективност от 
дейността в проверките участваха и колеги от други дирекции с цел произнасяне по 
компетентност; 

 Участие в съвместни проверка със служители от дирекция УТИОС за измерване на 
сезонните тераси пред ЗОХ с цел спазване на квадратурата на заетите площи, съгласно издадените 
разрешения за поставяне; 

 Съвместно разрешаване на жалби и сигнали с Общински пазари в района на пазара и 
около него и организирането на празнични базари; 

 В резултат на извършената дейност в направление „Търговия, туризъм и услуги” през 
2020 година са реализирани приходи в размер на 269 112 лева: 

 приети 71 броя документи за категоризиране на туристически обекти и за 
вписване на настъпили промени в обстоятелствата при което са събрани 24958  лв. ; 
категоризирани са 34 броя нови заведения за хранене на територията на града и са 
прекратени 7 броя, които са преустановили дейността си; 

 постъпили в касата на общината суми от наказателни постановление в размер на 
2021,20 лв.; 

 издадени са 63  наказателни постановления по актове на Първо РУ на МВР; 
 връчени са 106 акта и наказателни постановления на нарушители чрез посещения 

на място; 
 реализирани са 128 912  лв. от събрани такси за ползване на общински терени за 

разполагането на сезонни тераси; 
 събрани са   25 997   лв. за разполагане на Рекламно информационни елементи;  
 събрани са  24553,80 лв. от туристически данък; 
 от организираните празнични мероприятия и извършената търговска дейност на 

открито са реализирани  47 634 лв. 
 
 Сигурност - Повишаване сигурността на гражданите, опазване на общинското и лично 

имущество 
 От м. октомври 2018 г. функционира  звено „Общинска полиция“. То осъществява дейност 

по опазване на обществения ред, защита правата и свободите на гражданите, опазване на живота, 
здравето и имуществото им, охрана на обекти - публична и частна собственост, охрана на 
общински мероприятия, безопасност на движението, оказване на съдействие на общинска 
администрация при изпълнение на служебните им задължения по контролната и 
административно наказателната дейност на Общината. Към звеното са  назначени осем  старши 
полицаи. За 2020 г. полицаите са съставили общо 2351  фиша по Наредба за безопасност, 50 бр. по 
Закона за здравето и 10 бр. по Наредба за Обществения ред.   

 
5. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 
 

 МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И МЕХАНИЗМИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И АНАЛИЗ 
НА ДАННИ. 
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Наблюдението върху резултатите от реализиране на Общинския план за развитие се 
осъществява посредством: 

 анализ на индикаторите за резултат и количество, които са разписани за постигане във 
всеки един от проектите с външно или собствено финансиране; 

 анализиране на данни от общински регистри за различните публични услуги, предлагани 
от Общината; 

 набиране на статистическа информация от различни институции и анализ на данните. 
 
 ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ. 
 
Главната цел на действията за прилагане на този принцип е да се осигури прозрачност и да 

се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането 
на местната политика за интегрирано устойчиво развитие относно очакваните резултати и 
ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за 
активно участие в процеса на реализация. 

Принципът на партньорство е един от основните при  реализацията на ОПР. Кметът и 
Общинският съвет носят отговорност за осигуряване на информация и публичност за дейностите 
по ОПР. Използването на различни похвати и провеждането на разнообразни инициативи за 
презентиране отделните етапи на изпълнение на ОПР пред широката общественост и не на 
последно място отчитайки техните мнения и предложения, насърчават и осмислят гражданското 
участие и генерират идеи за приоритети, мерки и конкретни проекти.  

Специфичните цели на действията обхващат: 
 През 2020 г. предвид пандемичната обстановка бяха проведени 20 онлайн публични 

обсъждания; 
  Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни материали, 

видеоматериали, публикации на уеб-страницата) на информация за предвижданията 
на общинския план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на 
бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и 
реализацията им и очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в 
областта на техническата инфраструктура и околната среда; 

∙    Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни 
партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към 
подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса; 

∙    Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, 
общинската, администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените 
организации и гражданското общество за осигуряване висока ефективност при изпълнението на 
плана; 

∙    Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на 
развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и осигуряването на 
по-голяма добавена стойност за общината; 

∙    Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за 
формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение 
участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на плана. 

Основни партньори в изпълнението и наблюдението на ОПР са: общинска администрация, 
Общински Съвет, представители на културни, социални, образователни институциите и на услуги 
по здравеопазване, групи от хора – представители на граждани, неправителствени организации, 
представители на бизнеса, публични институции и други, като всички те могат да бъдат 
привличани и/или да инициират участие в работата по изпълнение, наблюдение и контрол върху 
изпълнението на ОПР. Прави впечатление изключително доброто участие и съпричастност на 
ръководствата на училищата, детските заведения и като цяло на всички заинтересовани страни. 

По този начин, общинската администрация отговаря на очакванията на местните общности 
за включване в процеса на взимане на решения. Разбирайки проблемите и трудностите пред 
управлението, местните общности биват по-съпричастни и подкрепящи, постига се консенсус и 
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сближаване на позициите, обменят се гледни точки, информация и идеи между различните 
заинтересовани страни.  

Друго много важно последствие от включването на широката общественост е, че по този 
начин решенията придобиват по-голяма обществена легитимност и по-висока обществена 
подкрепа.  

Плана за развитие на Община град Добрич за периода 2014-2020 е достъпен за всички 
ползватели на официалния сайт на общината www.dobrich.bg. 

 
Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в ОПР, 

обществеността получава и от публикациите в местните електронни и печатни издания от 
организираните пресконференции във връзка с подписване на договори за финансиране на 
проекти. В електронните и печатни медии системно се отразява процеса на реализация на 
проектите. Информация се публикува и на официалния сайт на Общината. 

Всеки един от одобрените за финансиране проекти е разработен на базата на предвидените 
в Общинския план приоритети, съответства на поставените цели, като дейностите му попадат в 
планираните за изпълнение мерки. 

На обществено обсъждане се подлагат предложенията за поемане на общински дълг във 
връзка с реализацията на проекти, за които има подписани договори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, като обсъжданията се провиждаха присъствено или онлайн, 
съобразено с противоепидемичните мерки. Изпълнението на тези проекти изисква обезпечаване 
с финансови ресурси до верифицирането на разходите и възстановяването им от Управляващите 
органи на оперативните програми. 

Ежемесечно се провежда онлайн излъчване на заседанията на Общински съвет 
и  проследяването им в реално време. Публикуват се всички процедури, търгове и сделки на 
общинската администрация в Интернет. Редовно се помества на информация в официалния сайт 
на общината за всички провеждани търгове и конкурси.  

Освен информиране чрез регионалните печатни издания и чрез електронните медии, 
продължава активното публикуване в сайта на общината на заповедите на кмета с обществена 
значимост за осигуряване на откритост и прозрачност, условия за надеждност, предсказуемост и 
отчетност. През 2020 г. са публикувани над 181 такива заповеди и множество обявления по 
устройство на територията, в направление екология, търговия и др. 

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

НАБЛЮДЕНИЕТО 
 
Върху изпълнението на Общинския план за развитие оказват влияние пряко и непряко и 

някои от следните фактори: 
• вътрешни фактори: 
- Изменение на икономическите характеристики на общината, в частност поява на нови 

икономически субекти и прекратяване дейността на съществуващи; 
- Подобряване на образователната инфраструктура; 
- Запазване на отрицателните тенденции в демографските показатели. 
• външни фактори: 
- Промяна на критериите и стандартите за планиране и програмиране на регионалното 

развитие; 
- Процедури по ЗОП и дълго продължаващи обжалвания; 
- Оперативните програми за периода 2014-2020, 
Мониторингът и оценката предполагат изследване на текущото изходно състояние и 

проследяване във времето на промените, до които довеждат прилагането на Общинския план или 
на съответния друг стратегически документ. По тази причина е важно да се обезпечат надеждни 
данни за изходното състояние на съответните индикатори, чрез които се описва проблемът или 
ситуацията преди изпълнението на заложените проект, мярка и приоритет. Мониторингът на 
общинските политики е предвидено да се реализира на две нива. Първото ниво се осъществява от 
общинската администрация и включва следене на графиците за изпълнение на програмата и 
спазването на сроковете, както и оценка на степента на постигане на целите, финансовите ресурси 

http://www.dobrich.bg/
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(планирани и изразходвани) и управлението. Второто ниво се осъществява от Общинския съвет, 
който приема решения по изпълнението на програмата или по възникнали проблеми. 

Една от основните задачи на мониторинга по отношение на публичните политики е да следи 
за степента на постигане на заложените цели и ефективност по време на тяхното прилагане. 
Реализирането на Общинския план за развитие представлява етапен процес, при който всяка 
финансова година може да се разглежда като отделна фаза.  

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие цели 
осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано 
устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните 
дейности и проекти. В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване принципа за 
партньорство трябва да участват кметът на общината, общинската администрация, общинския 
съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и 
представителите на гражданското общество в общината. 

Организацията и методът за изпълнение на ОПР обхващат системите за управление и 
контрол, наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на 
принципа за партньорство на всички етапи на изпълнение. 

Предмет на наблюдение на ОПР е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в 
плана, както и действията на местната власт и администрация, организациите, бизнес 
структурите, физическите и юридическите лица, свързани с изпълнението на документа. 

С цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за 
развитие, екипът на Община град Добрич анализира средата и заинтересованите страни, 
дефинира проблемите и избира подходящи алтернативи за тяхното решаване. По този начин се 
предприемат конкретни действия и мерки за изпълнение на Общинския план за развитие и 
постигане на заложените в него цели. Внимателно се определят общата и конкретните цели, 
целевата група, ползите, дейностите и очакваните резултати, промените в средата и общината, 
устойчивостта на въздействието и мултиплицирането на всеки проект. При необходимост, някои 
от горепосочените дейности се възлагат на външни експерти.  

В зависимост от оперативната програма или схема за безвъзмездна помощ и от вида проект, 
както и неговата стойност, се разработват и други анализи, като: обхват на проекта и оценка на 
финансовата ефективност; времеви график; бюджет на проекта; анализ разходи- ползи; финансов 
и икономически анализи и анализ на чувствителността и риска; анализ на човешките ресурси; 
управление на комуникациите в проекта; анализ на публичните разходи; влияние върху околната 
среда. 

Решенията за кандидатстване с проекти, в изпълнение на Общинския план за развитие се 
вземат от Общински съвет – град Добрич по предложение на Кмета и Общинската администрация. 

Ръководството на Община град Добрич наблюдава процеса на изпълнение на отделните 
проекти и дейности, заложени в плана; координира работата на отделните институции; 
съдействат за изпълнението на приоритетите и дейностите, включително при търсене на 
източници за финансиране и при разработката на конкретни проекти и програми, анализират 
изпълнението и изготвят предложения за корекции, предлагат изменения и допълнения, в 
съответствие с настъпилите промени, изготвят ежегодни доклади за извършените наблюдения и 
отчита напредъка в изпълнението на проектите и капиталовата програма пред Общинския съвет. 

В заключение на настоящия доклад, изводите и препоръките за подобряване на резултатите 
от реализация на ОПР на Община град Добрич за периода 2014-2020г. обобщено са: 

• Създадена е добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР от гледна точка на 
планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Кметът отчита ежегодно 
напредъка в изпълнението на  капиталовата програма 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. 

• Общинска администрация придобива опит в разработването, изпълнението, 
управлението и отчитането на проекти. 

• През последните години общината се е възползвала максимално от възможностите си за 
кандидатстване с проекти, съответно привличане и усвояване на средства от както от европейски 
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и национални фондове и програми, така и от други донори. Общинската администрация следи за 
всички възможни европейски и национални програми и донорски организации, които биха могли 
да финансират отделни обекти, дейности и проекти, в изпълнение на ОПР. Преди кандидатстване 
с проектно предложение, същото се съгласува с Общински съвет град Добрич с цел да се определи 
необходимостта от реализацията му, финансирането му, значимостта и приоритетността за 
общинското развитие. 

• Ангажиментите на Община град Добрич са свързани с поддържането на общинската 
транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна 
инфраструктура, управлението на отпадъците, повишаване на енергийната ефективност и 
намаляване на публичните разходи за енергия. Осигуряване на финансови ресурси за развитието 
на техническата инфраструктура е сериозно предизвикателство пред администрацията, предвид 
нейната значимост за интегрираното социално-икономическо развитие на общината и 
привличането на нови инвеститори в града и общината; 

• Необходимо е продължаване на действията на Община град Добрич и всички 
заинтересовани страни за: 

- поддържане на  мерките, насочени към опазването на околната среда; 
- възползване в максимална степен от възможностите за кандидатстване с проекти по 

обявени грантови схеми. 
- осигуряване на по-добри условия и по-високо качество за живот; 
- създаване на по-благоприятна комплексна среда за задържане на младите хора; 
- стимулиране на предприемаческия дух; 
- стимулиране на процеси, свързани с разширяване на знанието и творчеството; 
- продължаване изпълнението на проекти за повишаването на енергийната ефективност и 

използване на енергия от възобновяеми енергийни източници; 
- проучване и изпълнение на проекти за развитие на разнообразни форми на туризъм, 

поддържащи услуги и инфраструктура, реклама и привличане на туристически интерес; 
Общинският план за развитие (ОПР) на Община град Добрич за периода 2014-2020 г. 

подпомага определянето на целите, средствата, инструментите и ресурсите, в чиито рамки 
политиката или програмата ще се реализира. Чрез тях в по-голяма степен се гарантират 
реалистичността, адекватността и кохерентността на политиките/програмите. Тяхното основно 
предназначение е и да оценят предварително възможните последици от осъществяването на 
политиките, да вземат предвид потребностите и очакванията на заинтересованите страни, да 
оценят съществуващите рискове и потенциалните конфликти. Предвиждането на обществени 
договорености и на обществено участие в изпълнението на политиката/програмата, вкл. 
колективни социални действия, може да бъде съществен проактивен принос към дизайна на 
политиката/програмата и към стратегията за изпълнението й. Този принос трябва да се превърне 
в неразделна част на подготовката и последващото прилагане на политиките и програмите за 
следващия програмен период 2021-2027 г.  

В заключение Община град Добрич продължава през 2020 г. последователната си 
дългосрочно ориентирана и ресурсно осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на 
обективните социално – икономически и обществени условия за действия, насочени към 
постигане поставената от общината визия, отразяваща желанието за достигане на определено 
ниво на развитие. 

Главната стратегическа цел за развитие на Община град Добрич в периода 2014 – 2020г. е 
икономически, технологичен растеж на града, постигане на интегрирано и устойчиво местно 
развитие, повишаване  заетостта и социалното включване с достъпна и качествена жизнена среда. 

Усилията са насочени към : 
- Подобряване качеството на градската среда и условията на живот като балансирано 

съчетание на допълващи се пространства и функции.  
- Постигане на устойчив икономически растеж, основан на знанието, технологичния 

напредък и активното партньорство с оглед на местните дадености и състояние на общинската 
икономика.  

- Повишаване на потенциала на човешките ресурси, развитие на административния 
капацитет, увеличаване равнището на заетостта, доходите и ефективно включване на групите в 
неравностойно положение насочена към създаване на висок потенциал на човешките ресурси и 
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създаване на възможности за намиране на заетост и повишаване благосъстоянието на 
населението. 

 
Стратегическата част на ОПР доразвива и обогатява съответните компоненти на  ИПГВР на 

гр. Добрич. 
 С изпълнение на общинският план за развитие на общинското ръководство полага усилия 

да утвърди  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. Подобряват се условията в училищата и 
детските заведения. Предлага се широк спектър от висококачествени 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 е ефекта върху околната среда, но и 
със социалните, човешките и икономическите последици и взаимодействието 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. 

През 2020 г. Община град Добрич  приключи реализацията на дейностите по проектите   
„Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура“ и „Реконструкция и 
благоустрояване на градската среда“. Продължава  изпълнението на проекта трансгранично 
сътрудничество "Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия 
- Добрич" . Стартира изпълнението на проект за "Развитие на интегрирана система  на градския 
транспорт на Добрич", проект „Реконструкция на сграда за приют  за бездомни лица и семейства“  
и „Младежки център Добрич – Вашето днес“.   В процес на оценка са подадени проектните  
предложения за обновяване на част от културната инфраструктура на града  - Обновяване на 
културна инфраструктура - зала "Добрич" и Обновяване на културна инфраструктура – зала "Нели 
Божкова".  

Община гр. Добрич разработва  План за интегрирано развитие на общината за  период 2021-
2027г.  съгласно насоките и методическите указания  на Управляващите органи.  
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7. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПО ПРОЕКТИ ЗА 2020 Г. 
/ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА 2014 -2020/ ОТНОСНО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 2014-2020 Г. 

 

Приложение № 1. Финансова таблица – по проекти – разплатено през 2020 г. 

Мярка 
  

Проект 
  

Местно 
публич

но 
финанс
иране 

Външно публично 
финансиране 

        Частно 
финан
сиран

е 

Финан
сови 

инстр
умент

и 
ОБЩО 

Платено през 
2020 г.  

Общинс
ки 

бюджет 

Централ
ен 

бюджет 

Фондове на 
ЕС 

Други 
източн

ици 

Фондов
е, 

фирми 

Заеми 
от 

финанс
ови 

инстит
уции 

/хил. 
лв./ 

/хил. 
лв./ 

/хил. лв./ 
/хил. 
лв./ 

/хил. 
лв./ 

/хил. 
лв./ 

/хил. лв./ 
/хил. лв./ 

1.1.3 
Почистване на  участъци от 
корекцията на р. Добричка  
 

100      100 100  

1.1.1  
Реализация на проект „Битова 
канализация в кв. Рилци” 

       

1 912 лв. 
договорени 
средства от 

ПУДООС 

1.2.1 

"Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 
32" 

  1 283      1 283  

1.2.1 

"Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ОУ “Хр. Ботев”" 

  1 315      1 315  

1.2.1  

"Изграждане на нова сграда, 
оборудване и обзавеждане на ЕГ 
„Гео Милев”, благоустрояване и 
озеленяване на имота и 
преустройването му в достъпна 
среда за хора с увреждания" 

  1 075      1 075  

1.2.1  

"Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ПМГ “Иван Вазов”  

  2 130      2 130  

1.2.2 
Проект " Целево подпомагане с 
топъл обяд в Община гр.  Добрич " 

 
 42      42  

1.3.2. 

Реализация на обекти от 
„Програма за 
благоустрояване на обекти 
общинска собственост с 
участие на местното 
население”(2019 г. – 2023 г. )  

100   24   124 65 

1.3.2 

"Озеленяване на 
вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана 
детска площадка и поставяне на 
тенис маса и фитнес уреди" Кв. 51 
УПИ II по плана на ЦГЧ 

      132                           132  

1.3.2 

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана 
детска площадка"  
Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ 

      
233  

 
233  
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Мярка 
  

Проект 
  

Местно 
публич

но 
финанс
иране 

Външно публично 
финансиране 

        Частно 
финан
сиран

е 

Финан
сови 

инстр
умент

и 
ОБЩО 

Платено през 
2020 г.  

Общинс
ки 

бюджет 

Централ
ен 

бюджет 

Фондове на 
ЕС 

Други 
източн

ици 

Фондов
е, 

фирми 

Заеми 
от 

финанс
ови 

инстит
уции 

/хил. 
лв./ 

/хил. 
лв./ 

/хил. лв./ 
/хил. 
лв./ 

/хил. 
лв./ 

/хил. 
лв./ 

/хил. лв./ 
/хил. лв./ 

1.3.2 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана 
детска и спортна площадка" 
Кв. 44 УПИ III по плана на жк 
„Балик“ 

      182  
182  

 

1.3.2 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и 
изграждане на комбинирани 
детски площадки" 
Кв. 54 по плана на жк „Балик“ 

      446  446  

1.3.2 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и 
изграждане на комбинирани 
детски площадки" 
Кв. 53 по плана на жк „Балик“ 

      334  334  

1.3.2 Реализация на обекти от 
„Програма за благоустрояване на 
обекти общинска собственост с 
участие на местното население” 

       74 437 

1.3.3 

Обекти, заложени в годишната 
Програма за капиталови разходи 
за  2020 г. 

 

5935 899 51594   764 59192 40893 

1.3.3 
"Реконструкция и 
благоустрояване на ул. Георги 
Кирков" 

       503  

1.3.3 
"Реконструкция и 
благоустрояване на ул. Максим 
Горки" 

       351  

1.3.3 
"Реконструкция и 
благоустрояване на ул. 
Детелина"  

       441  

1.3.3 
"Реконструкция и 
благоустрояване на ул. Стоян 
Михайловски" 

       360  

1.3.3 
 "Реконструкция и благоустрояване 
на ул. Теменуга" 

       2 302  

1.3.3 
"Реконструкция и благоустрояване 
на ул. Св. Св. Кирил и Методий" 

       1 643  
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8. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПО ПРОЕКТИ ЗА 2020 Г. 
 ИЗВЪН ИНВЕСТИЦИОННАТА  ПРОГРАМА 2014 -2020  
 

Име на проекта 
Разходи 

през 2020 г.  

  

Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“, 
изпълняван по ОПОС   

23 000 000 
лв.  

Проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион 
Меджидия – Добрич“ по Програма Интеррег V-А Румъния – България   

2 825 874 лв.  

Проект „Функциониране на Областен информационен център– Добрич”, изпълняван по 
ОПДУ 

106 700 лв.  

Проект "Подкрепа на междинно звено", изпълняван по ОПРР    4 860 лв.  

Изграждане на битова канализация в кв. „Рилци“ – етап I по ПУДООС 1 347 418 лв. 

Проект “Подкрепа в дома“ , процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания - Компонент 3“  за превенция разпространението на COVID-19  

159 695 лв.  

Закупуване на технически средства, за осъществяване на непрекъснат образователен 
процес за учениците от I до XII клас, настанени в социални услуги от резидентен тип 
Фонд „Социална закрила” 

25 800 лв. 

 
 
 
 
 

 

Приет с решение №22-4 от 25.05.2021 г.  

на Общински съвет град Добрич 

 


