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1. Общи условия за изпълнение на ПИРО. Про-

мени в социално-икономическите условия на 

община град Добрич 
 

Въведение 

 Годишният доклад за изпълнение на ПИРО се разработва в съответствие с изис-

кванията на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ЗРР), Глава 

втора „Изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепци-

ята, стратегиите и плановете за развитие, Раздел III „План за интегрирано развитие на 

община“ – чл. 24 и чл. 26, Глава четвърта „Наблюдение и оценка на регионалното раз-

витие“ – чл. 59, чл. 60-64 и чл. 70-72. 

 Съгласно нормативните изисквания,  орган за наблюдение на плана за интегри-

рано развитие на общината е общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпъл-

нението на плана за интегрирано развитие на общината, общинският съвет осигурява 

участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица 

при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнени-

ето на плана за интегрирано развитие на общината.  

 Кметът на общината организира наблюдението и изпълнението на ПИРО, като за 

резултатите се разработва годишен доклад, който се одобрява от общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Годишният доклад е публичен и се оповестява 

на страницата на общината в интернет. 

 Годишният доклад съдържа информация за общите условия за изпълнение на 

плана, промените в социално-икономическите условия на общината, постигнатия нап-

редък по изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО въз основа на индикаторите 

за наблюдение, предприетите действия с цел осигуряване на ефективност и ефикас-

ност на изпълнението, заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението на ПИРО. 

 В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за парт-

ньорство участват общинският съвет, кметът на общината, общинската администра-

ция, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, 

представителите на гражданското общество в общината. 

 Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО, за це-

лите на наблюдението и оценката се изгражда система, която включва формите и на-

чините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюде-

ние и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата за 

докладване и осигуряване на информация и публичност. 
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Общи условия за изпълнение на ПИРО 

 ПИРО на Община град Добрич за периода 2021-2027 г. определя регионалното и 

пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проб-

леми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приори-

тети. 

 Основната цел на ПИРО е да определи общата рамка за развитие на Община град 

Добрич в икономически, социален, пространствен и тематичен аспект, с програмирани 

конкретни действия за устойчивото развитие на местно ниво, със засилен фокус на 

планираните интервенции и инвестиции чрез прилагането на интегриран териториа-

лен подход. 

 ПИРО е стратегически документ, разработен в съответствие с актуалната зако-

нодателна и стратегическа рамка за планиране на регионалното развитие, като отра-

зява специфичните особености на региона и предлага обосновани решения за социал-

ните, икономическите и  екологичните предизвикателства за постигане на устойчив 

растеж на Общината.       

 ПИРО на Община град Добрич е средносрочен планов документ със 7-годишен 

срок (2021-2027) на действие, разработен в условията на структурирана законодателна 

рамка на национално ниво за стратегическо планиране и програмиране на регионал-

ното развитие и ясно формулирани политически цели в Кохезионната политика на ЕС 

за периода 2021-2027, със специално посветена на териториалния подход Цел 5 на по-

литиката „Европа  по-близо  до  гражданите  —  устойчиво  и  интегрирано  развитие  

на градските, селските и крайбрежните райони чрез местни инициативи“. 

 При разработването на ПИРО на Община град Добрич за периода 2021-2027 г. са 

прилагани подходи, методи и принципи, които осигуряват съответствие на Плана с 

приложимите нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, с опреде-

лените национални и регионални цели и приоритети на развитието на България, както 

и с целите на Кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г.  

 В контекста на тези условия, ПИРО на Община град Добрич определя стратеги-

чески цели и приоритети за развитие на общината, които да бъдат реализирани чрез 

инструменти за интегрирано териториално развитие за постигане на по-ефективни и 

ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различните заинтере-

совани страни, устойчиво развитие на Общината чрез прилагане на интегриран под-

ход. 

 Интегрираният териториален подход представлява подходът на тясна координа-

ция на различните публични политики на базата на местните специфики. Този подход 
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към икономическите, социалните и екологичните проблеми в градските райони е не-

обходим за ефективно, балансирано и устойчиво развитие на общината. Той е споде-

лен ангажимент за постигане на общи резултати, съвместна работа на екипи от раз-

лични организации и с различни профили, обединяване и насочване на бюджети от 

различни органи или институции за реализация на политиките и проектите. Интегрира-

ният подход е задължително изискване за получаване на финансова подкрепа чрез фи-

нансовите инструменти на ЕС. 

 Интегрираният подход е определянето на визията, целите, приоритетите и мер-

ките в ПИРО. В документа като стратегическа визия е записано: „Добрич - бързо раз-

виващ се град с умно градоустройство и иновации на основата на местното предпри-

емачество и изобретателност.“, а изведената от нея обща цел на плана гласи: „Добрич 

– съвременен, сигурен и привлекателен център за живот, с висок потенциал за бизнес 

и личностно развитие“. За постигането на Общата цел са дефинирани три стратеги-

чески цели: 

Стратегическа цел 1: Използване на местния потенциал за постигане на устойчив ико-

номически растеж и заетост; 

Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал. Равни възможности 

и социално включване; 

Стратегическа цел 3: Балансирано и устойчиво териториално развитие. 

 Целите са конкретизирани в три приоритета и дванадесет специфични мерки. 

Приоритетите открояват основната посока за развитие на общината в периода 2021-

2027, като между отделните приоритети е търсен баланс, с оглед на възможностите за 

осигуряване на ресурси и подкрепа от заинтересованите страни. В рамките на всеки 

приоритет са формулирани подходящи мерки за реализация на конкретни проекти, 

дейности и инициативи. Мерките са отворени и могат да бъдат конкретизирани и до-

пълвани. В този смисъл техният обхват не се изчерпва с идентифицираните проекти, 

включени в Програмата за реализация на ПИРО. 

 Приоритети и съответните мерки са: 

Приоритет 1 „Подкрепа за развитие на местната икономика“ 

Мярка 1.1.  Развитие на индустриална инфраструктура и интелигентна индустрия с по-

тенциал за растеж; 

Мярка 1.2. Развитие на туризма. 

Приоритет 2 „Постигане на равен достъп  до качествено  образование, здравеопаз-

ване, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности“ 

Мярка 2.1. Инвестиции в образование и  умения; 

Мярка 2.2. Изграждане на нова и модернизация на съществуваща социална инфраст-

руктура и разширяване на обхвата на предоставяни социални услуги; 

Мярка 2.3.  Модернизиране и развитие на здравните услуги; 

Мярка 2.4.  Подобряване и разширяване на спортната инфраструктура; 
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Мярка 2.5. Модернизация и рехабилитация на културната инфраструктура; 

Мярка 2.6. Популяризиране и устойчивост на обществени събития и фестивали и мла-

дежки дейности.  

Приоритет 3 „Подобряване и обновяване на градската среда, качеството на живот, 

сближаване и  осигуряване на устойчива околна среда“ 

Мярка 3.1.  Инвестиции в градско възстановяване,  устойчива градска мобилност,  тран-

спортна и цифрова свързаност, достъпност, безопасност; 

Мярка 3.2. Запазване и подобряване качеството на околната среда; 

Мярка 3.3. Устойчиви енергийно-ефективни мерки; 

Мярка 3.4. Трансгранично и транснационално сътрудничество. 

 Обхватът на настоящия доклад е ограничен, както времево, така и като наблю-

давани проекти, предвид факта, че ПИРО беше приет през месец юли 2021 г., а също и 

поради известното забавяне в стартирането на процедури в рамките на Оперативните 

програми за новия програмен период. 

 

Промени в социално-икономическите условия на община град Добрич 

 Тук ще обърнем внимание на настъпилите през последната година промени в 

различни направления от социално-икономическата среда в общината, които образу-

ват стълбовете на устойчивост и водят до подобряване качеството на живот. 

Икономическо развитие 

Доходи и стандарт на живот 

 Брутният вътрешен продукт на човек от населението в общината продължава да 

нараства, но ръстът и размерът му са относително по-малки от средните за страната, 

но най-високи за област Добрич.  

Въпреки изоставането на доходите и заплатите, бедността в община град Добрич е 

близо до средната за страната1. 

Пазар на труда 

 През последното десетилетие икономическата активност в община град Добрич 

отбелязва ръстове и спадове, но през предходните няколко години се установява 

трайно под средните за страната стойности.  

                                                 
1 Източник: Институт за пазарна икономика 
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 Предизвикателство пред пазара на труда остава сравнително ниското образова-

ние на работната сила. Застаряването на населението също оказва силно отражение 

на местния пазар на труда.  

 По отношение на средно годишното равнище на безработица в общината през 

последните три години (2019, 2020, 2021) не се наблюдават големи изменения, като из-

ключим кризисната от гледна точка на  разпространението на Covid 19, 2020 година, 

когато процентът на безработица е достигнал 4.9 %2. 

Фигура 1: Средно годишно равнище на безработицата в община град Добрич 

 
Източник: Официално предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич 

 Сравнявайки отново трите последователни години, виждаме увеличение броя на 

регистрираните безработни през 2020 г. Прави впечатление, че броят на регистрира-

ните безработни жени значително надвишава този на мъжете, което от една страна е 

белег за липса на подходящи работни места за жени, но вероятно и показател за липса 

на подходяща квалификация на търсещите работа. 

 Данните за разпределението на регистрираните безработни в активна възраст от 

30 до 55 години  по степен на  образование  (Фигура 2 и 3) показват една и съща тен-

денция и за трите последователни години. Най-голям е делът на регистрираните със 

средно образование, следвани от тези с висше образование, докато хора с по-ниско 

образованите са със значително по-малък процент, спрямо общия брой регистрирани. 

Един от изводите, които бихме могли да направим е, че в град Добрич няма доста-

тъчно предлагане на работни места за хора с по-висока квалификация, изискващи и 

по-висока степен на образование. Разбира се, можем да предположим също, че хо-

рата с основно и по-ниско образование по-рядко се регистрират като безработни и 

вероятно не търсят активно трудова реализация. 

                                                 
2 Източник: Дирекция „Бюро по труда“ град Добрич 
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Фигура 2: Средно годишен брой регистрирани безработни лица в активна 
възраст от 30 до 55 години 

 
Източник: Официално предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич 

Фигура 3: Средно годишен брой регистрирани безработни лица в активна 
възраст от 30 до 55 години – по степен на образование 

 
Източник: Официално предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич 

 Подобна е и картината при регистрираните младежи до 29 години (Фигура 4). При 

тази група и за трите наблюдавани години броят на жените надвишава този на мъжете, 

като трябва да подчертаем, че относителният дял на регистрираните от този възрас-

тов диапазон е значително по-малък в сравнение с по-високата възрастова група. 

Обяснения за този факт можем да търсим от една страна в по-малкия брой на младежи 

до 29 години в сравнение с цялото работоспособно население на общината поради 

продължилите висшето си образование в други градове, а също и във връзка с влоше-

ната демографска картина в общината, която се характеризира със застрашително 

застаряване на населението. Тези тенденции се наблюдават и при разреза по степен 

328
517

367

524

818

534

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Средно годишен брой регистрирани безработни лица в 
активна възраст от 30 до 55 години

мъже жени

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Средно годишен брой регистрирани безработни лица в 
активна възраст от 30 до 55 години - по степен на 

образование

Начално и по-ниско образование Основно образование

Средно образование Висше образование



 

 

10 

Годишен доклад за 2021 г. За наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община 

град Добрич 2021 – 2027 г. 

на образование (Фигура 5), от който е видно, че делът на регистрираните младежи до 

29 години със средно образование е най-висок, в сравнение с по-ниско образованите 

от една страна и хората с висше образование от друга. 

Фигура 4: Средно годишен брой регистрирани безработни лица в активна 
възраст до 29 години 

 
Източник: Официално предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич 

Фигура 5: Средно годишен брой регистрирани безработни лица в активна 
възраст до 29 години – по степен на образование 

 
Източник: Официално предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич 

 При групата на регистрираните безработни над 55 годишна възраст (Фигура 6) не 

се наблюдават значителни различия в сравнение с по-ниските възрастови групи. От-

ново през 2020 г. се наблюдава увеличение на общия брой безработни, делът на ре-

гистрираните жени е по-висок от този на мъжете и за трите години. Няма промяна в 
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общата картина и от гледна точка на образователния ценз на безработните (Фигура 7). 

И през трите години най-голям процент от регистрираните е за хората със средно об-

разование, докато хората с по-високо или по-ниско от средното образование са с от-

носително еднакви ниски проценти. Преобладаващият брой на регистрираните безра-

ботни със средно образование може да се обясни с техния висок относителен дял за 

цялото население в трудоспособна възраст, но също и заради разминаванията в ква-

лификацията на тези хора с променените изисквания на пазара на труда, появата на 

нови професии, липса на умения в сферата на ИКТ и др. 

Фигура 6: Средно годишен брой регистрирани безработни лица в активна 
възраст над 55 години 

 
Източник: Официално предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич 

Фигура 7: Средно годишен брой регистрирани безработни лица в активна 
възраст над 55 години – по степен на образование 

 
Източник: Официално предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич 
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При групата на започналите работа  (Фигура 8) и за трите визирани години се наблю-

дава значително по-висок брой на жените в сравнение с мъжете. Това от една страна 

се дължи на по-големия брой търсещи работа жени общо, но вероятно и на специфи-

ката на обявените в Дирекция „Бюро по труда“ Добрич работни места.  По отношение 

на разпределението на започналите работа по възраст, най-голяма е групата на 30 – 55 

години (Фигура 9) и съответно групата на регистрираните със средно образование  

(Фигура 10). Като цяло може да се каже, че най-често обявяваните свободни работни 

места са за жени със средно образование. Тази тенденция е трайна и може да се прос-

леди и през трите години. 

Фигура 8: Брой безработни лица, започнали работа – по пол 

 

Фигура 9: Брой безработни, започнали работа – по възраст 

 
Източник: Официално предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич 
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Фигура 10: Брой безработни, започнали работа – по степен на образование 

 
Източник: Официално предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич 

 Разглеждайки данните за обявените работни места по основни икономически 

сектори (Фигура 11) виждаме, че най-висок е делът на търговията на дребно в неспеци-

ализирани магазини, следван от производството (облекло, обувки, акумулаторни ба-

терии, хлебни и сладкарски изделия и др.), строителство на пътища и сгради, цент-

рална и местна администрация и т.н. Прави впечатление, че спектърът на работни 

места, които се обявяват официално от работодателите не е особено разнообразен, 

което е знак за общия профил на общинската икономика. 

Фигура 11: Обявени през 2021 г. работни места на територията на община 
град Добрич – по основни икономически сектори 

 
Източник: Официално предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич 
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 Тези тенденции се потвърждават и от данните за най-търсените професии от ра-

ботодателите в общината през 2021 г. Отново с най-голям дял са продавач-консултан-

тите, следвани от работници в шивашката и обувната промишленост, заети в ресто-

рантьорството и др. 

Фигура 12: Най-търсени професии/специалисти от работодателите в общи-
ната през 2021 г. 

 
Източник: Официално предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич 

 Като цяло може да се заключи, че пазарът на труда в община град Добрич е от-

носително равновесен, т.е. не се наблюдават значителни промени в нито един от ко-

ментираните по-горе показатели. Тези данни биха могли да бъдат както белег на ста-

билност на трудовия пазар, но също и предупреждение за застой и стагнация по отно-

шение на икономиката на общината. 
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 Инвестиционната активност в общината е сравнително ниска, не се наблюдава 
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за придобиване на дълготрайни материални активи. Делът на преки чуждестранни ин-

вестиции е по-нисък от средният за страната и обемът на произведена продукция на 

човек е почти два пъти по-малък в сравнение на средния за страната. 

  

Инфраструктура 

Продавач-консултант

Шивач, обувки

Сервитьор

Готвач

Работник, озеленяване

Машинен оператор, шиене на облекла

Личен асистент

0бщ работник

Обслужващ, магазин

Лекар

Монтьор, оловни акумулатори

0 20 40 60 80 100 120 140

134

79

77

75

69

68

65

63

52

46

40

Най-търсени професии/специалисти от работодателите в 
общината през 2021 г.



 

 

15 

Годишен доклад за 2021 г. За наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община 

град Добрич 2021 – 2027 г. 

 Подобряване състоянието на инфраструктурата е сред най-важните приоритети 

на местната власт. Тази тенденция се очертава както при предходните, така и през от-

четната 2021 г. Основните направления са: реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа, ремонт, преоборудване на съществуващи и изграждане на нови детски пло-

щадки, повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради, 

подмяна на водопроводна и канализационна мрежа и др.  

  

Улична мрежа 

  В това направление могат да бъдат отбелязани следните проекти, които са из-

пълнени през отчетната година: 

 По проект  "Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич" 

е реконструирана и рехабилитирана улична мрежа, тротоари и е извършено благоуст-

рояване по бул. "Добричка епопея", както и рехабилитация и основен ремонт на мост 

при км. 0+370 по бул. " Добричка епопея" , с обща дължина на платното - 1340 м. дясно 

и 1370 м. ляво с прилежащи зауствания. Изградени са нови тротоарни настилки от уни-

паваж, осигурена е достъпна среда, с понижени до нивото на настилката бордюри, 

поставени тактилни плочи в помощ на хората с увредено зрение. 

 Текущ ремонт на пътната настилка на площад „Съединение“ в местност „Гаази 

Баба“, кръгово кръстовище на бул. „Добричка епопея“,  бул. „Добричка епопея“ от км 

1+342 до бул. „Добруджа“, ул. „Свещеник Павел Атанасов“, заустване към „Акумп-

ласт“, ул. „Четник Никола Алексиев“, ул. „Адриана Будевска“, ул. „Васил Априлов“, ул. 

„Тополи“, с обща площ 13608,26 м2, на стойност 931 619,92 лв. с ДДС. 

 Ремонт на улица „Любен Каравелов“ - ремонт на уличната настилка с площ 

5513,20 м2, подмяна на бордюри с обща дължина 2052,40 м, подмяна на тротоарна нас-

тилка с павета с площ 3326,90 м2, подмяна на улични осветителни тела, на обща стой-

ност 779 143,21 лв. с   ДДС. 

 Възстановена е асфалтовата настилка след „Авариен ремонт на канализационна 

мрежа по ул. „Батовска“ на стойност 6 720 лв. с ДДС. 

 Изготвени са инвестиционни проекти за основен ремонт на ул. „ Захари Стоянов” 

(от ул. „Сан Стефано” до ул. „Ст. Михалковски”), ул. „Ген. Колев”, ул. „Каменица” и ул. 

„Бойчо Огнянов”. С финансиране по Постановление №24 от 29.01.2021 г. на Министер-

ски съвет през 2021 г. стартират СМР за извършване на основен ремонт на:  ул. „Гене-

рал-майор Стефан Попов“;  улица от ул. „Калиакра“ до „Нова бирена фабрика“; улица 

от бул. „25-ти Септември“ до ПГВМ „Проф. Георги Павлов“;  улица от бул. „25-ти Сеп-

тември“ до „Битова техника“; улица от бл. „Никола Петков“ до бул. „Русия“. 

 

Ремонт и дооборудване на съществуващите детски площадки 
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 Грижата за средата, в която играят децата на Добрич е сред основните приори-

тети на местната власт. 

 През 2021 г. е изградена нова детска площадка пред „Център за защита на приро-

дата и животните“, реновирана е съществуваща такава с обособяване на зони за от-

дих и игри,  поставени са кошчета за смет и  пейки за отдих в непосредствена близост 

до площадките. Дейностите са извършени по проект “Зелена Дружба“ 2021 , финанси-

рането се осигури в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда - 2021 г.” на 

тема „Обичам природата – и аз участвам”. 

Изградена със собствени средства на общината е също и детска площадка за игра на 

открито, която се намира на ул. „Каменица“, на стойност 56 370,00 лв. с ДДС. 

 

Облагородяване на зелени пространства. Изграждане на мини паркове. 

 Грижата за природата и предприемането на мерки за нейното опазване би след-

вало да е водещ принцип при планиране и развитие на градското пространство. В рам-

ките на това направление е реализиран проект “Зелена Дружба“ 2021, в рамките на 

който са почистени зелени площи в размер на 3380 кв.м. пред „Център за защита на 

природата и животните“, след което са засадени 93 броя декоративни храсти и дръв-

чета; 

През 2021 г. е извършено и залесяване със 200 бр. широколистни дървесни вида, 50 бр. 

иглолистни дървета и 100 бр. храсти. 

 

Ремонт и изграждане на сгради и мерки за енергийна ефективност 

 Неоспорим факт е, че голяма част от сградния фонд в град Добрич се нуждае от 

поддръжка и обновяване, за да има видима промяна на облика на града. Ясно е, че 

този процес изисква огромни финансови ресурси, както и по-дълъг период от време. 

Въпреки тези ограничения и през 2021 г. са извършени редица дейности, основно те-

кущи ремонти на обществени сгради, които са необходими от една страна за нормал-

ното функциониране на институциите, които са настанени в тях, като в същото време 

допринасят за подобряване на енергийната ефективност в общинските сгради. Някои 

от тях са: 

 Текущ ремонт на помещение на първи етаж в сграда за административни нужди 

на ул. „Независимост“ №7 на стойност 26 506,25 лв. с ДДС; 

 Подмяна на дограма в Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“, бул. 

„25-ти Септември“ № 60 на стойност 28 886,41 лв. с ДДС; 
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 Текущ ремонт на покрив на сградата, помещаваща се от Териториална организа-

ция на слепите в Добрич, на стойност 9 120,35 лв. с ДДС; 

 Текущ ремонт на Детска ясла №5 „Пролет“, с административен адрес: гр. Доб-

рич, ул. „Екзарх Антим I“ №2 на стойност 9 290,52 лв. с ДДС; 

 Текущ ремонт на стълбище в двора на детска градина №25 „Весела“ на стойност 

7 413,68лв. с ДДС; 

 Подмяна на дограма в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреж-

дания 1-2, ж.к. „Дружба 3“ № 57, гр. Добрич на стойност 3 176,10 лв. с ДДС; 

 Текущ ремонт на комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с ув-

реждания „Палитра“ на стойност 29 978,94 лв. с ДДС; 

 Текущ ремонт на комплекс за социални услуги за деца „Дъга“ и преходно жи-

лище“, включващ цялостно полагане на външна топлоизолация по фасадите и други 

строително-монтажни работи на стойност 140 658,38 лв.. През 2022 г. предстои прик-

лючване на всички видове СМР.  

 През 2021 г. са извършени и ремонтни дейности в Дома за стари хора на стойност 

75 636,35 лв., включващи подмяна на дограма на част от сградата и други дейности. 

 Довършителни строително-монтажни работи Жилищен блок „Добрич“ за завър-

шване на обекта. 

 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради  в Община гр. Добрич се изпълнява на три етапа. През 2021 г. завърши изпълне-

нието на Втори етап, който включва 20 сгради, 18 от които са въведени в експлоатация, 

а за останалите 2 предстои. 

 През 2021 г. е обновено осветлението по бул. „Добричка епопея“ в рамките на 

проект BG16RFOP001-1.011-0007-C01 „Развитие на интегрирана система на градския 

транспорт на Добрич“. 

 Изградено е ново улично осветление по ул. „Любен Каравелов“, в участъка от 

бул. „Добруджа“ до ул. „Кирил и Методий“.   

 Община град Добрич разработва Инвестиционна концепция за енергия и климат 

на местните власти към Европейската инициатива European City Facility (EUCF). 

 Общината участва като пилотна община в проекти EXCITE и инициативата Евро-

пейски енергийни надгради по програма Хоризонт 2020. 

 В резултат от реализираните мерки за енергийна ефективност в общински 

имоти, продължаващото обновяване на уличното осветление, както и подобряване на 

енергийната ефективност на жилищни сгради се постига намаляване на енергийните 
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разходи. Тази тенденция се потвърждава и от направените измервания през 2021 г. 

конкретно за жилищните сгради, представени на Фигура 13. 

Фигура 13: Разход на ел. енергия в kwh/m2 - преди и след прилагане на мерки за 
енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Добрич - състояние към м. 
12.2021 г. 

 
Източник: Данни на Община град Добрич 

Изграждане, реконструкция и ремонт на битова канализация 

 С реализацията на Интегрирания проект за подобряване на водния сектор в гр. 

Добрич до голяма степен са решени дългогодишните проблеми с водоснабдяването и 

канализацията в града. Усилията в тази посока са продължили и през 2021 г. с проект 

„Битова канализация в кв. „Рилци“ – етап I“, реализиран чрез осигурена безвъзмездна 

финансова помощ от ПУДООС към МОСВ и от бюджета на Община град Добрич.  

 Междувременно са извършени и редица аварийни ремонти като например: 

 „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на авариен ре-

монт на канализационна мрежа по ул. „Капитан Димитър Списаревски”, на стойност 

114 000, 00 лв. с ДДС.  

 Реконструирана е канализацията в участъка от ул. „Хан Тервел“ до ул. „Хаджи 

Димитър“. 

 „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на авариен ре-

монт на канализационна мрежа по ул. „Батовска”, на стойност 18 657, 40 лв. с ДДС. 

Реконструирана е дъждовна канализация с дължина 19 м. 
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 “Авариен ремонт на сградно канализационно отклонение на имоти с  адрес ул. 

„Диляна“ №4, №4а и №6, гр. Добрич“. Стойността е 3 600,00 лв. с ДДС. 

 “Аварийни ремонти на канализационна мрежа в местност „Гаази Баба“ и в двора 

на ДГ №25, гр. Добрич“ на стойност 25 417,93 лв. с ДДС. 

 „Аварийна подмяна на сградно канализационно отклонение с дължина 15 м в ж.к. 

„Строител“ бл. 69 в гр. Добрич“ на стойност 5 256,00 лв.  с ДДС.  

Опазване на околната среда 

 Месната власт в Община град Добрич винаги е поставяла чистота на природата 

сред своите основни цели. И през отчетната година са положени усилия за подобря-

ване на системата за събиране и депониране на отпадъци, търсене на възможности за 

по-ефективно разделно събиране на отпадъците от домакинствата, търсене на реше-

ния за решаване на проблемите с бездомните животни и др. 

 През 2021 г. е изградена втора клетка за депониране на отпадъци в РД Стожер със 

средства от отчисленията, заплащани за депонирането на отпадъци, съгласно чл. 64 от 

Закона за управление на отпадъците. Подадени са документи за издаване на Разреше-

ние за извършване на дейности по третиране на отпадъци за „Площадката за разделно 

събиране на отпадъци от домакинства“.   

 През 2021 година са предприети необходимите действия за включване на Об-

щина град Добрич в Националната система за събиране на опасни отпадъци от дома-

кинствата.  

 Закупен е нов служебен автомобил за обслужване на дейността на Центъра за 

защита на природата и животните. Основните му цели са за реагиране на сигнали, за 

транспорт на животни, командировки и др.  

 Извършен е и  частичен ремонт на „Общински приют за безстопанствени кучета“. 

 Общият брой за 2021 г. на заловени, обезпаразитени вътрешно и външно, кучета 

е 335. Извършени са 186 кастрации, маркирани са 202 нови кучета. Осиновени са 121 

кучета, а 104 са върнати по местообитанията им след извършаване на обезпаразитя-

ване, маркиране и кастрация.  

 През 2021 година със средства от Общинския бюджет е извършена кастрация на 

84 бр. безстопанствени котки, преобладаващо женски. След кастрацията, общ прег-

лед на здравословното състояние и приложено нужното лечение на заболелите, кот-

ките са освободени и върнати обратно по местата, от които са заловени. Всички каст-

рирани безстопанствени котки са обезпаразитени вътрешно и външно. 

 

Туризъм 
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 Макар гр. Добрич да не е сред водещите в страната туристически дестинации, 

туризмът е сред направленията, за развитието на които непрекъснато се полагат уси-

лия, въпреки че сравнението между последните три години по отношение на средст-

вата за подслон и места за настаняване, визуализирано на Фигура 14 не показва същес-

твени промени. Тази картина може да се тълкува като постигнато известно равновесие 

в туристическия сектор в града и липсата на развитие. 

Фигура 14: Средства за подслон и места за настаняване в град Добрич – 2019 
г., 2020 г., 2021 г. 

 
Източник: Данни на Община град Добрич 

 Сравнявайки броя на туристите през 2019, 2020 и 2021 г. (Фигура 15), можем да 

отбележим, че макар и преодолявайки кризата, поразила бранша през 2020 г., през 

2021-ва все още не сме достигнали нивата от 2019 г., както по отношение чуждестран-

ните туристи, които посещават града ни, но също и за на българските. 

Фигура 15: Брой туристи в град Добрич – 2019 г., 2020 г., 2021 г. 
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Източник: Данни на Община град Добрич 

 Тази тенденция се вижда и при сравнението на приходите от туристически данък 

през последните години (Фигура 16) - през 2019 г. е бил 43 644 лв., през 2020 -  25 020 

лв., а през 2021 г. 33 713 лв., което означава по-малко средства в общинската Програма 

за развитие на туризма, чиято цел е град Добрич да бъде популяризиран като туристи-

ческа дестинация, чрез създаване на привлекателен имидж и благоприятна среда за 

гражданите и гостите на града. 

Фигура 16: Приходи от туристически данък – 2019 г., 2020 г., 2021 г. 

 
Източник: Данни на Община град Добрич 

 Интересен факт е, че през 2021 г. град Добрич е посетен от 2076 души от 41 наци-

оналности (Фигура 17), в сравнение с 18 914 българи.  Това съотношение ясно показва, 

че усилията би следвало да се насочат към вътрешния туризъм, създавайки продукти 

(конкурси, концерти, фестивали, спортни състезания и др.), които да привличат по-го-

лям брой български туристи. 

Фигура 17: Туристи, посетили град Добрич през 2021 г. - по националност 
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Източник: Данни на Община град Добрич 

 Здравната криза оказва своето отражение и на заведенията за хранене и развле-

чения в града. На Фигура 18 ясно може да се проследи тази тенденция на намаляване 

за различните типове заведения. 

Фигура 18: Заведения за хранене и развлечение в град Добрич - промени в броя 
през 2020 и 2021 г. 

 
Източник: Национален туристически регистър 

Местни финанси 

 През 2021 г. се запазва нивото на местните данъци. Може да се каже, че то про-

дължава да бъде сред най-ниските, в сравнение с други общини в страната.   

 През 2021 г. продължават усилията за постигане на условия за развитие на конку-

рентноспособна икономика, основана на прозрачно управление и ясни правила. Запаз-

ват се размерите на данъчните ставки – това осигурява стабилност и предвидимост за 
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инвеститорите, не се търси максимален фискален ефект, осигуряват се достъпни ка-

нали за плащане, води се стриктна отчетност. Тези усилия водят до повишена събира-

емост на местните данъци и такси, в сравнение с предходната година, както следва: 

 Данък върху недвижимите имоти – с 15.23%; 

 Данък върху превозните средства – с 9.78%; 

 Такса за битови отпадъци – с 13.82%; 

 Данък при придобиване на имущество по дарение и по възм. начин – с 52.93%; 

 Такси за административни услуги – 35.89%; 

 Туристически данък – 34.74%; 

 Такса за притежаване на куче – 34.70%. 

 Бюджетът за 2021 г. е приет на 23.02.2021 г., с планирани приходи, съответно раз-

ходи общо в размер на 84 886 822 лв.  

 През годината, предвид отчетеното преизпълнение на собствените приходи над 

планираните, през месеците октомври и декември бюджетът на общината е актуали-

зиран като увеличението на собствените приходи е с 2 479 300 лв.  

 Уточненият годишен план по приходите към 31.12.2021 г. е в размер на 102 639 534 

лв., в т.ч. за държавни дейности – 64 850 400 лв. и за местни дейности – 37 789 134  лв. 

Постигнатата ефективност на планирането и управлението, осигурява изпълнение на 

заложените цели в приходите и разходите  

 Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2021 г. е в размер на 26 106 025 

лв., което представлява 102,81% спрямо годишния план. Данъчните приходи (Таблица 

1) са в размер на 9 752 185 лв. – или 104,63%, спрямо годишния план: 

Таблица 1: Данъчни приходи през 2021 г. 

Вид данък Стойност  

Патентен данък 182 939,00 лв. – 96,28% 

Данък върху недвижимите имоти 2 093 430,00 лв. – 104,67% 

Данък върху превозните средства 4 580 780,00 лв. – 101,80% 

Данък при придобиване на имущество по 
дарение и възмезден начин 

2 861 172,000 лв. – 110,05% 

Източник: Данни на Община град Добрич 

 Неданъчните приходи (Таблица 2) са в размер на 16 353 840 лв. – или 101,75% 

спрямо годишния план. 

Таблица 2: Неданъчни приходи през 2021 г. 

Приход Стойност  

Приходи и доходи от собственост 3 152 994,00 лв. – 102,04% 

Приходи от общински такси 8 206 941,00 лв. – 102,70% 
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Приходи от продажба на нефинансови 
активи 

5 623 948,00 лв. – 98,67% 

Приходи от концесии 243 374,00 лв. – 103,29% 
Източник: Данни на Община град Добрич 

 През 2021 г. се предприемат и други мерки за подобряване ефективността при 

управлението на общинските финанси. Някой от тях са следните: 

 Засилване на контрола върху декларираните данни – начислени допълнително 

задължения в размер на 294 466 лв.; 

 Анализиране на просрочените задължения  - установените с АУЗ задължения са 

в размер на 2 615 311 лв.; 

 Образувани изпълнителни дела пред съдебни изпълнители за сумата от 1 800 970 

лв.; 

 Осигурени достъпни канали за плащане - ПОС -терминални устройства и чрез пос-

редниците „ИЗИПЕЙ“ „Български пощи“ ЕАД и „Фаст пей“. 

 

Общинска собственост 

Ефективно управление на общинската собственост през 2021 г. се изразява в: 

 Сключени 90 договора за отдаване под наем на общински терени и обекти; 

 Настанени в общински жилища 82 крайно нуждаещи се домакинства; 

 Прекратени договори на нередовни наематели на общински жилища - 180 броя; 

 Проведени 5 търга за продажба за общински имоти, сключени - 21 договора. 

Общо приходи от продажба на земя в размер на 4 197 141 лв.; 

 Продажба на апартаменти - 38 правоимащи лица са придобили жилищата, в ко-

ито са настанени. Приходите са в размер на 1 382 090 лв.; 

 За разширяване на Гробищния парк, общината придоби чрез принудително от-

чуждаване по реда на ЗОС, 5 бр. поземлени имота с обща площ от 8 679 кв.м. и 

закупи 1 бр. от 2000 кв.м.  

 Прекратени 2 бр. концесионни договори, поради нередовност на концесионе-

рите: „Кръчма” находяща се в АЕМО „Стария Добрич” и СК „Русалка“; 

 Прекратен 1 бр. Концесионен договор, поради отказ на концесионера - Спирка по 

бул. „Добруджа“ до съдебна палата. 

 

Социално развитие 

Демография 

 Демографската картина в Община град Добрич продължава да се влошава и през 

отчетната година. Намалява естествения прираст и се задълбочават процесите на зас-

таряване на населението. Конкретни данни за демографските промени в общината ще 
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могат да се разглеждат и анализират след официално публикуване на резултатите от 

проведеното през 2021 г. преброяване. 

Образование и младежки политики 

 През учебната 2021/202 г., в сравнение с учебната 2020/2021 г. се наблюдава нама-

ляване на броя на децата и младежите, които посещават детски градини и училища в 

общината. И докато в детските градини (Фигура 19).  намалението е незначително, то 

в училищата през 2021 г. са обхванати с 316 по-малко деца в сравнение с предходната 

учебна година (Фигура 20). 

 

 

 

Фигура 19: Брой деца в детски градини - общо за град Добрич за учебните 
2020/2021 г. и 2021/2022 г. 

 
Източник: Данни на Община град Добрич 

 
Фигура 20: Брой ученици - общо за град Добрич за учебните 2020/2021 г. и 
2021/2022 г. 

 
Източник: Данни на Община град Добрич 

 Видно е, че най-голям е броят на учениците, които посещават общински училища. 

През 2021 г.  (учебна 2021/2022) е намалял броят на учениците в професионалните учи-

лища, а се е увеличил броят на учениците в частните училища. 
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Фигура 21: Брой ученици в различните видове училища в град Добрич за учеб-
ните 2020/2021 г. и 2021/2022 г. 

 
Източник: Данни на Община град Добрич 

Фигура 22: Сгради на общински детски градини, сертифицирани за енергийна 
ефективност - към м. 12.2021 г. 

 
Източник: Данни на Община град Добрич 

 И през 2021 г. продължава модернизацията и осъвременяването на образовател-

ната инфраструктура със целеви средства или със средства по Програмата за капита-

лови разходи на Община град Добрич.  

 В процес на изпълнение са два проекта „Осъвременяване на образователната 

инфраструктура в детски градини“ - № 10 „Слънчице“ и № 12 „Щурче“ по Програма 

„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски 

градини и училища 2020 - 2022 г.“ към Министерство на образованието и науката. 

 По-горе бяха посочени и други проекти и дейности, които целят подобряване на 

енергийната ефективност на сградния фонд на училищата и детските градини. 

 Полагат се усилия и за обследване на енергийната ефективност (Фигура 22) на 

сградите от образователната инфраструктура, като половината от тях са вече обслед-

вани, а другата половина предстои да бъдат обследвани в най-скоро време. 

Брой ученици в 
общински училища

Брой ученици в 
професионални 

училища

Брой ученици в 
частни училища
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Брой ученици в различните видове училища в град Добрич

За учебната 2021/2022 год. За учебната 2020/2021 год.
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Фигура 23: Сгради на училища в град Добрич, обследвани за енергийна ефек-
тивност - към м. 12.2021 г. 

 
Източник: Данни на Община град Добрич 

 По подобен начин изглежда и картината при сертифицирането на сгради на учи-

лища към месец декември 2021 г. (Фигура 23 и 24). 

Фигура 24: Сгради на училища в град Добрич, сертифицирани за енергийна 
ефективност - към м. 12.2021 г. 

 
Източник: Данни на Община град Добрич 

 И през отчетната година Община град Добрич продължава традицията да подпо-

мага процеса за образоване на децата и младежите по отношение на безопасността 

на движението. По проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в 

трансграничния регион са изработени и раздадени 1000 броя образователни книжки 

за деца на тема „Безопасност на движението, пешеходци и велосипедисти, пътници в 

градския транспорт“ подходящи за деца от 1ви до 5ти клас. По същият проект е създа-

ден интерактивен видео урок за безопасността на движението, пешеходци и велоси-

педисти, пътници в градския транспорт  подходящ за по- големи деца, същият е пре-

доставен на училищата в града. 
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 В процес на изпълнение е проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – 

Вашето днес“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 

включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейс-

кото икономическо пространство 2014-2021 г. По проекта се дава възможност на мла-

дежи от област Добрич да осъществят идеи за младежки инициативи. През 2021 г. са 

реализирани 19 младежки инициативи. Предстои обявяване на конкурс за нови мла-

дежки инициативи. 

 През 2021 г. в детските градини на Добрич са въведени електронни дневници и 

задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца. С цел подобряване 

на образователните услуги шест детски градини са преобразувани чрез сливане в три. 

 По проект „Осъвременяване на образователната инфраструктура в детски гра-

дини“  на мястото на старата постройка на ДГ  № 10 „Слънчице“  е изградена нова мо-

дерна сграда с капацитет 50 места. Извършени са подготвителни дейности по изграж-

дане на нова сграда на ДГ № 12  „Щурче“, която да даде възможност за предоставяне 

по-качествени образователни услуги на децата от района. 

 Продължава работата по изпълнение на Механизма за обхващане и задържане 

в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и учи-

лищна възраст. 

 Младежкият център в града продължава да се утвърждава като водеща местна 

институция, организираща обучения, културни събития и много други дейности, насо-

чени към младите добричлии. 

 Работи се за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-турис-

тическа дейност на децата и младежите от всички възрастови групи. 

 

Здравеопазване и социални услуги 

Социални услуги 

 Добрата система за социални услуги е емблематична за Община град Добрич. 

През 2021 г. от тези услуги са се ползвали 4415 души, което е с 926 повече от предход-

ната година (Фигура 25). 

Фигура 25: Лица, ползващи социални услуги в град Добрич 
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Източник: Данни на Община град Добрич 

 На добричлии се предоставят 19 социални услуги в общността /8 – за деца и мла-

дежи и 11 – за пълнолетни лица/. Чрез Механизма за лична помощ и проектите „Приеми 

ме 2015“, „За равен шанс на децата“, „Топъл обяд“, „Подкрепа в дома“, „Наблюда-

вано жилище“ и „Патронаж +“ се оказва подкрепа на хора с увреждания, бездомни, 

самотни или в невъзможност от самообслужване, както и на децата, които не могат да 

бъдат отглеждани в семейна среда. 

 През 2021 г. са изградени два нови Комплекса за социални услуги: Комплекс за 

социални услуги за деца „Дъга“, в който услуги получават общо 75 лица. Комплексът 

обединява трите ЦНСТ за деца без увреждания с Центъра за обществена подкрепа. 

Вторият комплекс е за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Па-

литра“, с общо 169 потребители, обединяващ ДЦПЛУ, ЦСРИ, ЗЖ за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост и ДЦ за деца с увреждания. 

 Разкрита е и нова социална услуга – Асистентска подкрепа, чрез която се предос-

тавят почасово грижи в домашна среда за 47 жители на града, които са с трайни ув-

реждания, в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.  

 И през 2021 г. продължава подобряването на материалната база на социалните 

услуги в града – монтирана е топлоизолация върху част от фасадите, положени са нови 

подови настилки, а с помощта на фирма EСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ са осигурени нови водог-

рейни котли в Комплекса за социални услуги за деца „Дъга“. 

 Извършен е ремонт на кухни, покрив, канализация, подови настилки и тераси в 

Комплекса за социални услуги „Палитра“. В Защитени жилища е обособен кабинет на 

социалните работници, изолатор и стая за почивка на персонала. 

 В Дома за стари хора в града, в който са настанени 115 лица, са извършени редица 

ремонтни дейности, допринасящи за подобряване на условията в него, вкл. подмяна 

на стара дограма на част от сградата, ремонт на кухненски корпус и монтиране на три 

водогрейни бойлера.  
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 През 2021 г. са извършени строително – монтажни работи за “Реконструкция на 

сграда - Приют за бездомни лица и семейства“ на сграда - архитектурно-строителна 

недвижима културна ценност от местно значение (общинска собственост), с адрес: 

град Добрич, ул. „Хан Кардам“ № 13. 

 

Здравеопазване 

 В детските ясли на Добрич се отглеждат и възпитават 430 деца, а в Детска млечна 

кухня се приготвя и доставя храна на 400 деца на възраст от 10 месеца до 3 години. 

 Чрез здравните кабинети в общинските детски градини и училища се осигурява 

грижа за здравето на добричките деца и ученици 

 През 2021 г. се извършват текущи ремонти на сградите на детските ясли в общи-

ната. 

 Продължава работата с децата и младите хора по превенция на насилието и на 

употребата на наркотични вещества. В общината функционира Общински съвет по 

наркотични вещества и Превантивно информационен център. Основен акцент в тях-

ната работа е превенцията на употребата и предлагането на наркотични вещества. 

 

Култура 

 И през отчетната година Общината работи по съхраняването и социализирането 

на културното наследство на града. Полагат се грижи за културната инфраструктура. 

 През 2021 г. са в процес на изпълнение проекти „Обновяване на културна инфрас-

труктура - зала Добрич" и проект „Обновяване на културна инфраструктура - зала " 

Нели Божкова" с цел да се насърчи участието в културния живот на гражданите, като 

фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на обществото, които 

са в уязвимо и неравностойно положение. 

 Реновирана е част от надгробията във Военно гробище музей и са извършени 

възстановителни дейности по южната фасада на сградата на Художествената галерия.  

 Продължава модернизацията на базите на Професионален фолклорен ансамбъл 

„Добруджа“ и на хоровете „Добруджански звуци“ и „Маестро Захари Медникаров“. 

Активно е и провеждането на различни култури прояви в града, привличащи множес-

тво зрители сред добричлии и гости на града. През 2021 г. са се провели 15 по-значими 

културни събития в Добрич, с общо над седем хиляди души посетители/участници. По-

надолу са изброени някои от тях: 
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 На международно ниво: Европейски поп-рок конкурс „Сарандев“, Седмицата на 

камерната музика с международно участие „Константин Илиев“, Фолклорен фестивал 

"Фолклор без граници", Младежки музикален конкурс "Надежди, таланти, майстори". 

 На национално ниво: Преглед на фолклорните ансамбли, Конкурс за рисунка – 

дигитална живопис и графика „Моята България“, Пленер "Хартията" 

 На регионално ниво: Комплексна културна програма, посветена на 105 години 

„Добричка епопея“ 

 На местно ниво: Конкурс „Смешното в училище в карикатури“, Рок-фестивал 

“September Sun”, Комплексна културна програма по повод 105 години от рождението 

на Д. Списаревски, Комплексна културна програма по повод Деня на Добрич, Честване 

на 70 години от създаването на Авиобазата в Добрич, Честване на 120 години от създа-

ването на Смесен хор "Добруджански звуци", Органов фестивал „Фиори музикали“. 

 

Спорт 

 В спортния живот на град Добрич през 2021 г. са проведени няколко по-значими 

събития, като: 

 Национален шампионат по спортно ходене - за трета поредна година в града се 

провежда това държавно първенство по спортно ходене, чийто организатор е БФЛА. 

Участие в него са взели 200 души. 

 "25-ти  Септември" турнир "Лекоатлетите на Добруджа" - Традиционен турнир с 

участието на клубове от цялата страната, с 160 участници за 2021 г. 

 Турнир по шах класик Купа "Златна Добруджа" – за деца до 13 г., с 80 участници. 

 Интеграционен турнир "Воля за победа" - турнир по канадска борба за хора с ув-

реждания, с 60 участници. 

 Ден са световното ходене – събитието е част от Световния ден на ходенето и е 

организирано от Община град Добрич, съвместно с българска федерация Спорт за 

всички. През 2021 г. в него са се включили 320 участници. 

 36-ти Международен бридж фестивал "Добрич 2021" - Традиционен турнир с 

международно участие, с 100 участници. 

 По отношение на спортната инфраструктура в града - с Решение № 25-5 от засе-

дание на Общински съвет гр. Добрич, проведено на 21 септември 2021 г., е прекратен 

Договорът за предоставяне на концесия на СК «Русалка» в гр. Добрич с досегашния 

концесионер. В едномесечен срок от връчване на решението на Общински съвет, кон-

цесионерът не е изпълнил задълженията си и договорът за концесия от 11.11.2021 г. е 
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прекратен. След приемането на СК „Русалка“, Община град Добрич организира стопа-

нисването му от ОП „Спортни имоти“, в следствие на което гражданите на общината 

отново имат възможност да спортуват в закритият плувен басейн и спортните зали. 

 

2. Постигнат напредък по изпълнение на целите и 

приоритетите на ПИРО въз основа на индика-

торите за наблюдение 

 Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ПИРО цели да от-

чита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на об-

щината по физически и финансови характеристики. За целите на плана са използвани 

два вида индикатори: индикатори за продукт и индикатори за резултат.  

 Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнени-

ето на определени приоритети и мерки за развитие на Общината. Дефинираните ин-

дикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оцен-

ките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и пос-

тигнатото пряко въздействие в съответната област. 

 Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика 

за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въз-

действие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори. 

 Двата вида индикатори са подробно описани в „Матрица на индикаторите за наб-

людение и оценка на ПИРО на Община град Добрич за периода 2021-2027 г.“, приложе-

ние към плана. За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение 

за всеки от двата вида индикатори, са посочени мерните единици, в които те се измер-

ват, източниците на информация, периодичността на събирането на информация, ба-

зовата стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата 

стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на 

плана. 

 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 ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж чрез структурната помощ на ЕС, както 

и стратегическите индикатори за степента на интегриране и изпълнение на глобалните 

цели, свързани с опазване на околната среда, в регионалната политика и планиране. 
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 В Приложение 1 са представени планираните индикатори за продукт, като са до-

бавени отчетните стойности за 2021 г. и е изчислена степента на изпълнение на всеки 

един от индикаторите.  

 Индикаторите са организирани около темите за социалното, икономическото и 

териториалното развитие. Те измерват напредъка на местната общност, конкурентос-

пособността на местната икономика, образованието, изградеността на инфраструкту-

рата, комуникационните системи, състоянието на околната среда, социалната интег-

рация и статус на населението. 

 Предложените индикатори са формулирани така, че да могат да измерят промя-

ната в съответния продукт или резултат от изпълнението на плана в абсолютна (брой, 

кв.м., л.м. и др.) или относителна стойност (%). Точността при измерване на напредъка 

по изпълнението на ПИРО зависи от обективността на базовите стойности на отдел-

ните индикатори, които са определени на база официални източници на информация. 

 Наблюдавайки степента на изпълнение на отделните индикатори, впечатление 

прави, че предвид краткия отчетен период след приемането на ПИРО и липсата на от-

ворени финансиращи програми при по-голямата част от индикаторите не се наблю-

дава напредък.   От друга страна, има индикатори, при които напредъкът е значителен. 

Такива са: по Приоритет 3, Мярка 3.1., Индикатор „Дължина на реконструирана или 

модернизирана улична и пътна мрежа“ с 16 % напредък; Индикатор „Създадени/ Обно-

вени места за отдих и спорт (Значение: Индикаторът включа детски и спортни пло-

щадки, спортни съоръжения, места за отдих)“ с 14 % напредък; Мярка 3.2., Индикатор 

„Дължина на нови/ реконструирани ВиК мрежи“ с 86 % напредък. Тези данни са пред-

поставка за оптимистични очаквания по отношение на изпълнението на предвари-

телно планираните показатели, които проследяваме с индикаторите за продукт и ре-

зултат, при реално стартиране на изпълнението на Оперативните програми за новия 

програмен период 2021-2027, както и на останалите възможности за финансиране на 

проекти и дейности, които ще допринесат за изпълнението на целите на ПИРО. 

 

3. Предприети действия с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнение на 

ПИРО 

3.1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за съ-

биране, обработване и анализ на данни 

 ПИРО е приет на сесия на Общински съвет Добрич в средата на 2021 г. и веднага 

след неговото гласуване се постави началото на изграждане на система за наблюдение 
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на изпълнението на плана, в т.ч. на апробиране и въвеждане на механизми за съби-

ране, обработване и анализ на данните. Този процес не е завършен и поради факта, че 

все още няма открити процедури за кандидатстване с проектни предложения по Опе-

ративните програми.  

 Системата за събиране на информация за проектите, които са включени в ПИРО, 

но също така и за други проекти, които допринасят за реализирането на целите и при-

оритетите на плана, ще направи по-организиран и прозрачен процесът на събиране и 

обобщаване на количествена и качествена информация за проектите, в изпълнението 

на които Община град Добрич (администрация или друга общинска структура) участва 

през наблюдавания период както като бенефициент, така и като партньор. Данните, 

които ще се събират, ще помогнат за по-реалистичния анализ на постигнатите резул-

тати, както и за по-ефективното планиране на бъдещи дейности.  

 В базата данни, която е основна градивна единица в системата се описват макси-

мално подробно и коректно информацията за всеки един проект, който Общината из-

пълнява - от неговото подаване до окончателното му приключване. Формата позво-

лява първоначално въвеждане на основните данни за всеки проект и тяхното допъл-

ване след настъпили някакви промени в хода на изпълнението.  

 В постоянната актуализация на базата данни са въвлечени всички структури от 

общинска администрация, както и от други институции (детски ясли и градини, учи-

лища, комплекси за социални услуги и др.), които реализират проекти на общинско 

ниво. Предвижда се базата данни да съдържа обща информация за проекта, дейности, 

източници за финансиране и индикатори. 

 Събраната информация ще послужи за периодичен преглед и анализ на напре-

дъка при изпълнението на ПИРО. Той ще се извършва от работна група за анализ и 

оценка на изпълнението на плана, създадена със заповед на Кмета. Групата, в която 

ще са включени представители на всички общински звена, които реализират проекти 

ще се събира поне веднъж на тримесечие и ще изготвя оценка за напредъка през съ-

ответния период, въз основа на която ще се изготвят и годишните доклади за изпъл-

нението на ПИРО 2021 – 2027 г. 

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на 

прилагане на ПИРО и мерки за преодоляване на тези 

проблеми 

 Основен проблем за отчетната година е липсата на възможности за кандидатст-

ване с проекти за финансиране, което произтича от забавеното стартиране на изпъл-

нението на Оперативните програми за програмния период 2021-2027 г., както и забавя-

нето в приемането на бюджет 2022 г. От друга страна този „нулев“ период се използва 
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за активна предпроектна подготовка, макар и тя да е затруднена от липсата на насоки 

за разработване на проектните предложения. 

3.3. Мерки за осигуряване на информация и публич-

ност на действията по изпълнение на ПИРО 

 С цел осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 

ПИРО е разработена Комуникационна стратегия. Тя е неделима част от ПИРО и 

включва конкретните техники и комуникационните канали за най-пълно покритие на 

различните аудитории. Съгласно изискванията на ЗРР, Кметът на общината и Общинс-

кият съвет осигуряват информация и публичност на Плана за интегрирано развитие 

(ПИРО) в съответствие със своите компетенции. Общинската администрация предп-

риема всички възможни мерки за поддържане на интереса и мотивацията за участие 

на местните общности в определянето и в реализацията на целите и приоритетите на 

стратегическия документ. 

 Осигуряването на партньорство, публичност и прозрачност е приложено още на 

първият етап на разработване на плана и е валидно за всички последващи етапи на 

оценки и актуализация на плана, т.е. на всички нива при осъществяване на планира-

нето, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката на този планов до-

кумент. 

 Комуникационната стратегия включва дейности за проучване и анализ на потен-

циалните партньори, за информиране на местната общественост, за формиране на 

култура на общинско ниво в посока на местното социално и икономическо развитие. 

 Чрез заложените в стратегията форми, методи и инструменти се осигурява ин-

формираното съгласие на заинтересованите страни. Информацията спомага за иден-

тифициране на потенциални проблеми, за генериране на обществена подкрепа и за 

изясняване на съществени въпроси при очертаване на проблематичните области. 

 Изпълнението на стратегията е гаранция за прилагането на принципа на парт-

ньорство и осигуряването на прозрачност на процеса по разработване и реализация 

на плана, чрез одобрение, изпълнение и проследяване на пакет от подходящи мерки 

и действия. 

 Във връзка с информираността и публичността на действията за изпълнения на 

ПИРО на уеб страницата на Община град Добрич още в процеса на разработването на 

плана е създадена специална секция, която непрекъснато се актуализира. Секцията съ-

държа обща и актуална информация за напредъка при изпълнение на ПИРО (финан-

сова таблица, матрица на индикаторите, програма за реализация и др.), анкети с граж-

дани и заинтересовани страни, както и форма за предложения и мнения във връзка с 

плана. 
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 В същата секция ще бъдат публикувани и годишните доклади за изпълнението на 

ПИРО за периода 2021 – 2027 г. 

3.4. Мерки за постигане на необходимото съответст-

вие на ПИРО със секторните политики, планове и 

програми на територията на Община град Добрич, 

вкл. мерки за ограничаване изменението на климата 

и за адаптация към вече настъпилите промени 

 При разработването ПИРО е съобразен с наличните секторни политики, планове 

и програми на Община град Добрич вкл. мерки за ограничаване изменението на кли-

мата и за адаптация към вече настъпилите промени.  

 ПИРО е продължение на Интегрирания план за градско възстановяване и разви-

тие 2014 – 2020 (ИПГВР). Той е разработен на основата на Общия устройствен план, 

Общинския план за развитие 2014 – 2020 и други актуални стратегически документи и 

планове на община град Добрич. 

 При подбора на проектите, включени в ПИРО са отчетени стратегическите пла-

нове на по-високо ниво за територията на областта (Областна стратегия за развитие 

на Област Добрич за периода 2014 - 2020 година), на североизточния район (Региона-

лен план за развитие на Североизточен район 2014 – 2020 и Интегрирана териториална 

стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2 за периода 

2021-2027 година) и на цялата страна (Национална концепция за пространствено разви-

тие 2013-2025 г.). ПИРО отчита изискванията и е разработен в съответствие с целите на 

кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. 

 Община град Добрич приема предизвикателството да бъде част от глобалните 

усилия за борба с климатичните промени. В тази връзка се разработва План за дейст-

вие за устойчиво енергийно развитие „Енергийно устойчив Добрич 2030“.  

 ПИРО е съобразен с Националната стратегия за адаптация към изменението на 

климата и Плана за действие за периода 2021-2027 година. Конкретно Приоритет 1 „По-

добряване и ревитализация на градската среда и качеството на живот“ и планираните 

мерки за неговото реализиране, водят до намаляване на уязвимостта на общината от 

климатичните промени и за подобряване капацитета за адаптиране на нейните при-

родни, социални и икономически системи към неизбежните и проявяващи се с все по-

силен интензитет въздействия от изменението на климата. Разработването на страте-

гическата част на ПИРО е съобразена също с програмите от мерки в ПУРБ за периода 

2016-2021, с програмите от мерки в Плана за управление на риска от наводнения към 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и с планови документи на нацио-

нално, регионално и областно ниво. 
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 В частност по отношение на ограничаване изменението на климата - през 2021 за 

ползване на територията на общината са доставени 4 броя електробуси по проект  

"Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич" по ОП „Региони 

в растеж“ 2014-2020, което ще доведе до намаляване на вредните емисии от отрабо-

тените газове, изпускани от старите и амортизирани микробуси/автобуси. 

3.5. Мерки за прилагане принципа на партньорство 

 От особено важно значение за изпълнение на ПИРО е правилното идентифици-

ране на партньорите и заинтересованите страни в този процес. Заинтересована страна 

е отделно лице или обществена целева група, които имат потребност (полза) от плана 

или в някаква  степен ще бъдат засегнати от изпълнението и резултатите. Представи-

телите на заинтересованите страни в плана за развитие до голяма степен се припокри-

ват с т.н. целеви групи. Това са групите от хора, които са обект на въздействие от съ-

ответния проект. 

 Заинтересованите страни са идентифицирани още на фазата на генериране на 

идеи за плана за интегрирано развитие, като паралелно с това е осигурена прозрач-

ност и достатъчна по вид и количество информация относно очакваните резултати и 

ползите за местната общност като цяло. С това се мотивира обществеността за ак-

тивно участие в процеса на подготовка и реализация на плана. Една част от обществе-

ните структури участва във формулирането на приоритетите и мерките от плана и най-

вече по осъществяването на контрол при последващото изпълнение на мерките при 

тяхната реализация. Основният показател за успеха на плана за развитие е до каква 

степен са удовлетворени очакванията на заинтересованите страни. 

 През 2021 г. Община град Добрич е участвала в организирани предварителни раз-

говори за бъдещи партньорства с други общини, икономически партньори и неправи-

телствени организации, в резултат на които са подадени следните проектни предло-

жения: 

 Участие в подаден проект по програма LIFE. Проектното предложение е на Об-

щина Бургас - Towards a Circular Economy Through an Integrated and Smart Approach to 

Municipal Food Waste Collection – LessWaste4BetterLife /Към кръгова икономика чрез 

интегриран и интелигентен подход към събирането на общински хранителни отпа-

дъци – LessWaste4BetterLife/, като партньори са Община град Добрич, BAMEE, Община 

Благоевград, Община Девня, Еко Депозит ЕООД; 

 Проектно предложение по открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Пови-

шена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към 

променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични про-
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мени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо прос-

транство 2014 – 2021 г., проектното предложение е в сътрудничество с партньорите – 

Greenzone AS - Кралство Норвегия, Община Добричка и Община Крушари; 

 Подадено проектно предложение „Възобновяема енергия и енергийна ефектив-

ност в община Добрич“ по открита процедура за подбор на проекти №BGENERGY-

2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, програма „Възобновяема енергия, енер-

гийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на европейското 

икономическо пространство 2014 – 2021. Обект на интервенция ще е Спортно училище 

„Г. С. Раковски“ и ЦПЛР – ученическо общежитие гр. Добрич“. 

3.6. Резултати от извършени оценки към края на 2021  

 Наблюдението на плана се осъществява, в съответствие с разпоредбите на 

ППЗРР. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО чрез 

разработване на годишен доклад за всяка година от действието на плана. Съгласно 

изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва междинна (в сре-

дата на периода на действие) и последваща (не по-късно от една година след изтича-

нето на неговото действие) оценки, които включват: 1. оценка на степента на постигане 

целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на 

ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки от-

носно провеждането на политиката за регионално и местно развитие 

 Предвид краткия период от стартиране на изпълнението на ПИРО и отбелязаните 

по-горе обективни пречки, през 2021 г. няма извършвани оценки, свързани с изпълне-

нието на плана. 

3.7. Изпълнение на проекти, допринасящи за пости-

гане на целите и приоритетите на ПИРО – размер на 

усвоените средства за отчетния период и източници 

на тяхното финансиране 

 Следването на приоритетите, заедно с тяхното съдържание, е предпоставка за 

постигане на стратегическите цели и визията за община град Добрич. Всеки приоритет 

съсредоточава нужните мерки, които трябва да бъдат предприети с предимство пред 

останалите възможни дейности в подкрепа на развитието на общината. Приоритетите 

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

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

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

отворени и следва да се конкретизират с допълнителни проекти през целия програмен 
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период. В този смисъл, въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните про-

екти в Програмата за реализация на ПИРО. Както е видно от синтезираната по-долу 

информация, през отчетния период не са изпълнени значителен брой проекти, които 

са съотнесени към съответни приоритети и мерки, включени в ПИРО. Това е разбира-

емо с оглед на относително краткия период на действие на стратегическия документ, 

променените условия на средата, в т.ч. и липсата на конкретни възможности за финан-

сиране на проекти предвид забавеното стартиране на програмния период 2021-2027 г. 

 По-долу, обобщено са представени отделните приоритети, броя планирани про-

екти в рамките на ПИРО по всеки приоритет, както и предвидената за съответния при-

оритет сума. 

 Приоритет 1 "Подкрепа за развитие на местната икономика" – в рамките на този 

приоритет попадат две мерки - Мярка 1.1.  Развитие на индустриална инфраструктура 

и интелигентна индустрия с потенциал за растеж и Мярка 1.2. Развитие на туризма. За-

ложените тук дейности/проекти са 12 на обща стойност 12 500 000,00 лв. 

 Приоритет 2 „Постигане на равен достъп  до качествено  образование, здравео-

пазване, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности“ – в рамките на този 

приоритет попадат шест мерки - Мярка 2.1. Инвестиции в образование и умения, 

Мярка 2.2. Изграждане на нова и модернизация на съществуваща социалната инфрас-

труктура и разширяване на обхвата на предоставяни социални услуги, Мярка 2.3.  Мо-

дернизиране и развитие на здравните услуги, Мярка 2.4.  Подобряване и разширяване 

на спортната инфраструктура, Мярка 2.5. Модернизация и рехабилитация на култур-

ната инфраструктура и Мярка 2.6. Популяризиране и устойчивост на обществени съ-

бития и фестивали и младежки дейности. Планираните за този приоритет дей-

ности/проекти са 26 на обща стойност 52 450 000,00 лв. 

 Приоритет 3 „Подобряване и обновяване на градската среда, качеството на жи-

вот, сближаване и  осигуряване на устойчива околна среда“ – в рамките на този прио-

ритет попадат четири мерки – Мярка 3.1. Инвестиции в градско възстановяване,  ус-

тойчива градска мобилност,  транспортна и цифрова свързаност, достъпност, безопас-

ност,  Мярка 3.2. Запазване и подобряване качеството на околната среда, Мярка 3.3. 

Устойчиви енергийно-ефективни мерки и Мярка 3.4. Трансгранично и транснацио-

нално сътрудничество. Заложените тук дейности/проекти са 139 на обща стойност 126 

843 783,19 лв. 

 През 2021 г. са реализирани следните дейности, допринесли за постигане на це-

лите и приоритетите на ПИРО за периода 2021 – 2027 г. 

1. Мерки и дейности през 2021 г., реализирани със средства от Общинския бюджет. 

 В рамките на Приоритет 2, Мярка 2.1. са реализирани дейности с цел подобря-

ване на  образователната инфраструктура за предучилищно и училищно образование, 
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включително основен ремонт на покрив на ДГ 32, изграждане на ограда на ДГ 24, дос-

тавка на помпа за отоплителна инсталация на ДГ 20, доставка на компютърна техника 

за ДГ 9, както и закупуване на компютърна техника и изграждане на система за авто-

матизация на отоплителна инсталация за ДГ 10. Общата стойност на извършените дей-

ности е 82 061,00 лв. По Мярка 2.2. са отделени общо 197 057,91 лв. за извършване на 

строително-монтажни работи в Комплекс за социални услуги за деца “Дъга“. В същия 

Комплекс, със средства дарени от „ЕСЕТЕРЕ България“ е извършен основен ремонт на 

санитарните помещение в ЦНСДБУ 3. Извършени са текущи ремонти на подови нас-

тилки, дограма и избено помещение, а в КСУ "Палитра" са предприети ремонти на 3 

кухненски помещения. Ремонтните дейности продължават и през 2022 г.. Отново по 

Мярка 2.2. на Приоритет 2 в Дома за стари хора в Добрич е подменена дограмата на 

част от прозорците на сградата и е извършен ремонт на кухненски корпус на обща 

стойност 75 636,35 лв.. По Мярка 2.3. през 2021 г. е извършен основен ремонт и доста-

вено оборудване на ДЯ № 4, ДЯ № 5 и ДЯ № 6 на стойност 170 150,00 лв.. В рамките на 

Мярка 2.5. е извършена актуализация на инвестиционен проект за обект: „Повишаване 

на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата 

на Народно Читалище „Йордан Йовков - 1870“ на стойност 26 802,00 лв. 

 В рамките на Приоритет 3, Мярка 3.1. като част от дейностите по "Реконструкция 

и благоустрояване на ул. "Любен Каравелов" е извършен текущ ремонт на улична и 

тротоарна настилка, и  бордюри на стойност 666 617,00 лв. По Мярка 3.1. със средства 

от общинския бюджет е изпълнен още текущ ремонт на ул. „Иван Вазов“ на стойност 

789 7200,00 лв.;  Разширение на Гробищен парк (закупуване на земя) за сумата от 19 

533,00 лв., както и дейности по актуализация на транспортната схема на града в рам-

ките на проект „Изработване на актуализирана транспортна схема на Община град 

Добрич“, възлизащи на 100 000,00 лв.  

 В рамките на същия приоритет, но по Мярка 3.2. през 2021 г. са реализирани дей-

ности по инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на авариен ре-

монт на канализационна мрежа по ул. „Капитан Димитър Списаревски”, в т.ч. реконс-

трукция на канализацията в участъка от ул. „Хан Тервел“ до ул. „Хаджи Димитър“. От-

деленият бюджет за описаните дейности е в размер на 114 000,00 лв.. 

2. Мерки и дейности през 2021 г., реализирани със средства от Републиканския бю-

джет 

 През 2021 г. с целева субсидия на Министерство на културата за консервационно-

реставрационни работи по недвижими културни ценности за 41 687,97 лв. са реализи-

рани дейности по заложения в ПИРО проект „Реставрация на фасадите на Художест-

вена галерия и околната инфраструктура, и реализиране на пленер „Добруджа““. 

Предприетите дейности допринасят за реализиране на Приоритет 2, Мярка 2.5. 

 В рамките на Приоритет 3, Мярка 3.2. за реализиране на дейности по проект “Ре-

конструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци, гр. 
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Добрич“, съгласно ПМС 376/05.11.2021 г. през 2021 г. са реализирани дейности, възли-

защи на 900 000,00 лв..  

 По Мярка 3.2. в рамките на проект „Изграждане на депа за битови отпадъци/до-

пълнителни клетки и друга площадкова инфраструктура – изграждане на втора и трета 

клетка за депониране на отпадъци“ за сумата от 4 213 405,18 лв. през 2021 г. е завър-

шено изграждането на втора клетка, финансирано със средства от отчисленията, зап-

лащани за депонирането на отпадъци, съгласно чл. 64 от Закона за управление на от-

падъците. Строителството е завършено, предстои въвеждане в експлоатация през 

2022 г. 

 През 2021 г. от Индикативния списък на важни за общината проекти, включени в 

ПИРО на Община град Добрич, е стартирала работата по два от заложените в плана 

проекти.  

 Извършените по единия проект дейности допринасят за изпълнение на Приори-

тет 2 „Постигане на равен достъп  до качествено  образование, здравеопазване, кул-

тура, социални дейности, спорт и младежки дейности“, Мярка 2.5. Модернизация и ре-

хабилитация на културната инфраструктура. Реализираните дейности са в рамките на 

проект „Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефектив-

ност и обзавеждане на НЧ "Йордан Йовков"“. През отчетната година е направена ак-

туализация на инв. проект за обект: „Повишаване на енергийната ефективност и реду-

циране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно Читалище „Йордан Йов-

ков - 1870“. Изразходваните средства са в размер на 26 802,00 лв. и са отделени от 

бюджета на Община град Добрич. За извършване на всичко планирано по този проект 

е предвидено в рамките на 36 месеца да бъдат реализирани дейности (вкл. СМР, СН, 

АН) на обща стойност 1 500 000,00 лв. 

 Реализираните дейности през 2021 г. по втория проект от списъка допринасят за 

постигането на Приоритет 3 „Подобряване и обновяване на градската среда, качест-

вото на живот, сближаване и  осигуряване на устойчива околна среда“, Мярка 3.1. Ин-

вестиции в градско възстановяване,  устойчива градска мобилност,  транспортна и 

цифрова свързаност, достъпност, безопасност. Реализираните дейности са в рамките 

на проект "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Иван Вазов", в това число приле-

жащи пространства. През 2021 г. е извършен текущ ремонт на улицата на обща стой-

ност 789 720,00 лв. 

 Проследявайки съотношението между планираните и отчетените средства за ре-

ализиране на дейности от ПИРО през 2021г.  (Фигура 26) виждаме, че най-голяма е су-

мата, която е изразходвана за реализиране на проекти в рамките на Приоритет 3 „По-

добряване и обновяване на градската среда, качеството на живот, сближаване и оси-

гуряване на устойчива околна среда“. Тя представлява около 5% от планираните сред-

ства по този приоритет. Значително по-малка сума – около 1% от планираната е израз-
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ходвана по приоритет 2 „Постигане на равен достъп до качествено образование, здра-

веопазване, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности“. През отчетния 

период не са реализирани средства по приоритет 1 „Подкрепа и развитие на местната 

икономика“. 

Фигура 26: Съотношение м/у общо планираните и отчетените през 2021 г. 
финансови средства, заложени за реализиране на дейности от ПИРО 

 
Източник: Данни от Община град Добрич, собствени изчисления 

 Отбелязаните по-горе наблюдения са илюстрирани ясно и на Фигура 27. Вижда се 

огромната разлика в съотношението между изразходваните средства по трите прио-

ритета. 

Фигура 27: Стойност на реализирани през 2021 г. проекти от ПИРО - по прио-
ритети 

Планирано за 2021 -
2027

Отчетено през 2021

12500 000,00 лв. - лв. 

52450 000,00 лв. 

593 395,23 лв. 

126843 783,19 лв. 

6803 275,67 лв. 

Приоритет 1 „Подкрепа за развитие на местната икономика“

Приоритет 2 „Постигане на равен достъп  до качествено  образование, здравеопазване, култура, 
социални дейности, спорт и младежки дейности“
Приоритет 3 „Подобряване и обновяване на градската среда, качеството на живот, сближаване и  
осигуряване на устойчива околна среда“
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Източник: Данни от Община град Добрич, собствени изчисления 

 Разглеждайки по-детайлно средствата, които са изразходвани за реализирането 

на мерките в рамките на приоритет 2 (Фигура 28), можем да отбележим, че през 2021 

г. по-голям ресурс е отделен за изграждане на нова и модернизация на съществуваща 

социална инфраструктура и разширяване на обхвата на предоставяни социални услуги 

(Мярка 2.2.) и за модернизиране и развитие на здравните услуги (Мярка 2.3.) 

Фигура 28: Стойност на реализирани през 2021 г. проекти от Приоритет 2 - 
по мерки 

 
Източник: Данни от Община град Добрич, собствени изчисления 

 Картината при мерките в рамките на приоритет 3 (Фигура 29) показва, че най-го-

лям ресурс е използван за запазване и подобряване качеството на околната среда 

(Мярка 3.2.) и сравнително по-малко за инвестиции в градско възстановяване, устой-

чива градска мобилност, транспортна и цифрова свързаност, достъпност и безопас-

ност (Мярка 3.1.). 

- лв. ; 0% 593 395,23 лв. ; 8%

6803 275,67 лв. ; 92%

Приоритет 1 „Подкрепа за развитие на местната икономика“

Приоритет 2 „Постигане на равен достъп  до качествено  образование, здравеопазване, култура, 
социални дейности, спорт и младежки дейности“
Приоритет 3 „Подобряване и обновяване на градската среда, качеството на живот, сближаване 
и  осигуряване на устойчива околна среда“

82 061,00 лв. 272 694,26 лв. 170 150,00 лв. 68 489,97 лв. 

Мярка 2.1. Инвестиции в образование и умения

Мярка 2.2. Изграждане на нова и модернизация на съществуваща социалната инфраструктура и 
разширяване на обхвата на предоставяни социални услуги

Мярка 2.3. Модернизиране и развите на здравните услуги

Мярка 2.5. Модернизация и рехабилитация на културната инфраструктура
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Фигура 29: Стойност на реализирани през 2021 г. проекти от Приоритет 3 - 
по мерки 

 
Източник: Данни от Община град Добрич, собствени изчисления 

Фигура 30: Стойност на реализирани през 2021 г. проекти от ПИРО - по из-
точници на финансиране 

 
Източник: Данни от Община град Добрич, собствени изчисления 

 Сравнявайки стойността на реализираните през 2021 г. проекти, включени в ПИРО 

от гледна точка на източниците на финансиране (Фигура 30), отбелязваме, че през от-

четния период са използвани основно два източника – Републикански и общински бю-

джети, като повече средства са осигурени от бюджета на РБ. Ясно личи липсата  на 

основния източник на финансиране, на който разчита ПИРО, а именно Средствата от 

ЕС, както и свързаните с тях Финансови инструменти. 

 На Фигура 31 е представено разпределението на финансовите ресурси по източ-

ници на финансиране за отделните приоритети. Прави впечатление, че по Приоритет 3 

1575 870,49 лв. 5227 405,18 лв. 

Стойност на реализирани през 2021 г. проекти от Приоритет 3 - по 
мерки

Мярка 3.1. Инвестиции в градско възстановяване,  устойчива градска мобилност,  транспортна и 
цифрова свързаност, достъпност, безопасност

Мярка 3.2. Запазване и подобряване качеството на околната среда

- лв. 

5155 093,15 лв. 

2241 577,75 лв. 

- лв. 

Стойност на реализирани през 2021 г. проекти от ПИРО - по 
източници на финансиране

Средства от ЕС Реп. бюджет Общ. бюджет Фин. инстр.



 

 

45 

Годишен доклад за 2021 г. За наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община 

град Добрич 2021 – 2027 г. 

съотношението е в полза на Републиканския бюджет, докато при Приоритет 2, по-го-

лемият ресурс е от общинския бюджет. 

Фигура 31: Разпределение на финансовите ресурси по източници на финанси-
ране за отделните приоритети 

 
Източник: Данни от Община град Добрич, собствени изчисления 

 Що се отнася до реализацията на проекти в различните зони за въздействие, виж-

даме, че най-много проекти са реализирани в Зоната с жилищна и социална функция – 

5 проекта, както и в Зоната с публични, търговски и културни функции – 4 проекта.  В 

останалите зони за въздействие, включително и в общинска територия извън зоните 

за въздействие са изпълнени по един проект, а само в Зоната за икономическо разви-

тие все още не е реализиран нито един проект, включен в ПИРО. 

 

 

 

 

 

 

Фигура 32: Брой реализирани проекти/дейности през 2021 г. в различните 
зони за въздействие в гр. Добрич 

Приоритет 1 "Подкрепа за развитие на местната 
икономика"

Приоритет 2 „Постигане на равен достъп  до 
качествено  образование, здравеопазване, култура, 

социални дейности, спорт и младежки дейности“

Приоритет 3 „Подобряване и обновяване на 
градската среда, качеството на живот, сближаване и  

осигуряване на устойчива околна среда “

- лв. 

- лв. 

- лв. 

- лв. 

41 687,97 лв. 

5113 405,18 лв. 

- лв. 

551 707,26 лв. 

1689 870,49 лв. 

- лв. 

- лв. 

- лв. 

Разпределение на финансовите ресурси по източници на финансиране за 
отделните приоритети

Фин. инстр. Общ. бюджет Реп. бюджет Средства от ЕС
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Източник: Данни от Община град Добрич, собствени изчисления 

 По отношение на разпределението на изразходваните средства през 2021г. (Фи-

гура 33) за дейности/проекти в различните зони за въздействие прави впечатление, че 

най-големият ресурс е използван за дейности в територия, която не е включена в нито 

една от зоните, а именно депото край с. Стожер, в което бе изградена втора клетка за 

депониране на отпадъци на стойност 4 213 405, 18 лв.. 

Фигура 33: Разпределение на изразходваните средства през 2021 г. за реализи-
ране на дейности/проекти в различните зони за въздействие в град Добрич 

 
Източник: Данни от Община град Добрич, собствени изчисления 

Зона с жилищна и социална функция

Зона с публични, търговски и културни функции

Зелена зона с рекреационни функции

Зона със специфични характеристики

Всички зони за въздействие

Друга територия извън ЗВ

Зона за икономическо развитие

5

4

1

1

1

1

0

Брой реализирани проекти/дейности през 2021 г. в различните зони за 
въздействие в гр. Добрич

Зона за 
икономическо 
развитие; лв.-

Зона с публични, 
търговски и 

културни функции; 
лв.1 524 827,46 

Зона с жилищна и 
социална функция; 

лв.1 463 268,91 

Зелена зона с 
рекреационни 

функции; 
лв.19 533,00 

Зона със 
специфични 

характеристики; 
лв.75 636,35 

Всички зони за 
въздействие; 
лв.100 000,00 

Друга територия 
извън ЗВ; 

лв.4 213 405,18 
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 На Фигура 34 е представено съотношението на изразходваните средства през 

2021 г. за реализиране на дейности/проекти в различните зони за въздействие според 

източника на финансиране. 

Фигура 34: Изразходвани средства през 2021 г. за реализиране на дей-
ности/проекти в различните зони за въздействие - разпределени според из-
точника на финансиране 

 
Източник: Данни от Община град Добрич, собствени изчисления 

 

4. Заключения и предложения за подобряване на 

резултатите от наблюдението на ПИРО 

 В заключение трябва да отбележим, че няма значителни промени в социално-

икономическите условия в община град Добрич. Наблюдава се известно нарастване 

на доходите и заплатите на работещите на територията на общината, въпреки че сред-

ната работна заплата е все още по-ниска от средната за страната.  

 Предизвикателство пред пазара на труда остава сравнително ниското образова-

ние на работната сила. Застаряването на населението също оказва силно отражение 

на местния пазар на труда. Този извод предполага да се реализират мерки, които са 

свързани с повишаване квалификацията на работната сила, при която разминаванията 

в квалификацията с променените изисквания на пазара на труда, появата на нови про-

фесии, липса на умения в сферата на ИКТ и др. Може да се отбележи също, че спектъ-

рът на работни места, които се обявяват официално от работодателите не е особено 

разнообразен, което е знак за общия профил на общинската икономика. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Зона за икономическо развитие

Зона с публични, търговски и културни функции

Зона с жилищна и социална функция

Зелена зона с рекреационни функции

Зона със специфични характеристики

Всички зони за въздействие

Друга територия извън ЗВ

Изразходвани средства през 2021 г. за реализиране на 
дейности/проекти в различните зони за въздействие -

разпределени според източника на финансиране

Средства от ЕС Реп. бюджет Общ. бюджет Фин. инстр.
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 Като цяло може да се каже, че пазарът на труда в Община град Добрич е относи-

телно равновесен, т.е. не се наблюдават значителни промени в нито един от коменти-

раните по-горе показатели. Тези данни биха могли да бъдат както белег на стабилност 

на трудовия пазар, но също и предупреждение за застой и стагнация по отношение на 

икономиката на общината. 

 Инвестиционната активност в общината е сравнително ниска, не се наблюдава 

увеличение на броя на предприятията, като в същото време има свиване на разходите 

за придобиване на дълготрайни материални активи. 

 Наблюдава се подобряване на състоянието на инфраструктурата в т.ч. на улич-

ната мрежа, изграждането и поддържането на детски площадки, облагородяване на 

зелени пространства и изграждане на мини-паркове, обновяване на сградния фонд и 

реализиране на мерки за енергийната му ефективност.  

 Продължават усилията за изграждане и реконструкция на битовата канализация 

и реализирането на мерки, които водят до опазване на околната среда. 

 Общинските финанси са стабилни, като усилията са насочени към постигане на 

баланс при изпълнение на приоритетите и целите на ПИРО. 

 Продължават усилията за усъвършенстване на социалната, образователната, 

здравната и младежката политики на общината, чрез реализирането на проекти и дей-

ности, както за подобряване на инфраструктурата, така и мерки за постигане на ефект 

по отношение на качеството на предоставяните услуги във всяко от цитираните по-

горе направления. 

 Предвид краткия период отчетен период след приемането на ПИРО и липсата на 

отворени финансиращи програми при по-голямата част от индикаторите за продукт и 

най-вече при индикаторите за резултат не се наблюдава значителен напредък, но 

трябва да се отбележат и изключенията при индикатора „Дължина на реконструирана 

или модернизирана улична и пътна мрежа“ с 16% напредък; „Създадени/ Обновени 

места за отдих и спорт с 14 % напредък, „Дължина на нови/ реконструирани ВиК 

мрежи“ с 86 % напредък. Тези данни са предпоставка за оптимистични очаквания по 

отношение на изпълнението на предварително планираните показатели, които прос-

ледяваме с индикаторите за продукт и резултат, при реално стартиране на изпълнени-

ето на Оперативните програми за новия програмен период 2021-2027, както и на оста-

налите възможности за финансиране на проекти и дейности, които ще допринесат за 

изпълнението на целите на ПИРО. 

 Прави впечатление също, че през първата година от реализацията на ПИРО се 

наблюдава напредък по изпълнение на приоритети и целите на плана и по-специално 

на Приоритет 2 и Приоритет 3 и включените в тях мерки. 
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 Основните финансови източници, на които се разчита за постигане на целите и 

приоритетите на ПИРО през отчетния период са Републиканския и Общинския бю-

джет, като се наблюдава пълната липса на средства от ЕС по Оперативни програми и 

други източници на европейски средства. 

 С цел наблюдение на промените и проследяване на тенденциите по отношение 

на социално-икономическите условия в общината, както и с цел изготвяне на анализи 

и планиране на проекти и дейности в бъдещи периоди, общинската администрация би 

могла периодично да изисква от НСИ актуални данни по няколко водещи показатели. 

За целта би следвало да се предвидят съответните финансови средства. 

 Всички общински структури, които участват при реализирането на проекти и дей-

ности, свързани с реализацията на ПИРО би следвало да бъдат изцяло ангажирани и в 

процеса на наблюдение и отчитане на напредъка по този план. Във всяка от тези струк-

тури трябва да се създаде организация и  в частност да се определят конкретни лица, 

които да отговарят за въвеждането и актуализирането на данни в създадената за 

целта база данни за проекти и дейности в рамките на ПИРО.  

 Ръководството на Общината следва да се придържа към приетата в рамките на 

ПИРО комуникационна стратегия, в която ясно и подробно са описани целевите групи, 

основните акценти при комуникацията с тях, както и комуникационните канали, които 

са най-подходящи за достигане до конкретната аудитория. 

  



5. Приложение 1: Степен на изпълнение  на индикаторите за продукт и за резул-

тат 
Индикатори за продукт 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на ин-

формация 
Целева стойност 

Достигната 

стойност през 

2021 г. 

Степен на 

изпълнение 

в % 

Приоритет 1 „Подкрепа за развитие на местната икономика“ 

Мярка 1.1.  Развитие 

на индустриална ин-

фраструктура и ин-

телигентна индуст-

рия с потенциал за 

растеж. 

Незастроени площи, създа-

дени или рехабилитирани в 

градските райони  

RCO113 

Кв.м 

Годишни доклади 

за изпълнението 

на ПИРО, ИСУН 

500 000 0 0% 

Мярка 1.2. Развитие 

на туризма 

Подкрепени обекти в об-

ластта на туризма RCO77 

Брой под-

крепени 

обекта 

Годишни доклади 

за изпълнението 

на ПИРО, ИСУН 

2 0 0% 

Приоритет 2 „Постигане на равен достъп  до качествено  образование, здравеопазване, култура, социални дейности, спорт и мла-

дежки дейности“ 
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Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на ин-

формация 
Целева стойност 

Достигната 

стойност през 

2021 г. 

Степен на 

изпълнение 

в % 

Мярка  2.1 Инвести-

ции в образование и  

умения 

 

Подобрена образователна 

инфраструктура 
Брой 

Годишни доклади 

за изпълнението 

на ПИРО, ИСУН 

7 0 0% 

Мярка 2.2. Изграж-

дане на нова и мо-

дернизация на съ-

ществуваща соци-

ална инфраструк-

тура и разширяване 

на обхвата на пре-

доставяни социални 

услуги 

Подобрена социална инф-

раструктура 
Брой 

Годишни доклади 

за изпълнението 

на ПИРО, ИСУН 

Община Добрич. 

2 0 0% 

Мярка 2.2. Изграж-

дане на нова и мо-

дернизация на съ-

ществуваща соци-

ална инфраструк-

тура и разширяване 

Обхванати потребители в 

социалните услуги 
Брой 

Годишни доклади 

за изпълнението 

на ПИРО, ИСУН 

Община Добрич. 

850 0 0% 



 

 Годишен доклад за 2021 г. За наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община 

град Добрич 2021 – 2027 г. 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на ин-

формация 
Целева стойност 

Достигната 

стойност през 

2021 г. 

Степен на 

изпълнение 

в % 

на обхвата на пре-

доставяни социални 

услуги 

Мярка 2.5.  Модер-

низация и рехабили-

тация на културната 

инфраструктура  

Подкрепена инфраструк-

тура в областта на култу-

рата 

 

Брой под-

крепени 

обекти 

 

Годишни доклади 

за изпълнението 

на ПИРО, ИСУН 

Община Добрич 

3 0 0% 

Мярка 2.6. Популя-

ризиране и устойчи-

вост на обществени 

събития и фестивали 

и младежки дей-

ности. 

Брой фестивали/събития и 

др. в културния календар 
Брой 

Община Добрич/ 

Регистър на ту-

ристическите фес-

тивали и събития 

6 0 0% 

Приоритет 3 „Подобряване и обновяване на градската среда и качеството на живот“ 

Мярка 3.1.  Инвести-

ции в градско възс-

Незастроени площи, създа-

дени или рехабилитирани в 

градските райони  

Кв.м. 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на ПИРО, ИСУН,  

70 000 

1000 

в т.ч. засадени 

200 широко-

1% 



 

 Годишен доклад за 2021 г. За наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община 

град Добрич 2021 – 2027 г. 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на ин-

формация 
Целева стойност 

Достигната 

стойност през 

2021 г. 

Степен на 

изпълнение 

в % 

тановяване,  устой-

чива градска мобил-

ност,  транспортна и 

цифрова свърза-

ност, достъпност , 

безопасност. 

 

RCO113 

/пазар и междублокови 

пространства, зелени 

площи, паркови зони/ 

Община Добрич листни, 50 иг-

лолистни и 100 

храста 

Дължина на реконструи-

рана или модернизирана 

улична и пътна мрежа  

 (RCO46 – Общ индикатор) 

Км 

 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на ПИРО, ИСУН,  

Община Добрич 

20 

 

3,193 

в т.ч. текущ ре-

монт на улици, 

тротоари и 

бордюри 

16% 

      

Създадени/ Обновени 

места за отдих и спорт 

(Значение: Индикаторът 

включа детски и спортни 

площадки, спортни съоръ-

жения, места за отдих) 

Брой  

Годишни доклади 

за изпълнението 

на ПИРО, ИСУН 

7 

1 

в т.ч. детска 

площадка по 

ул. „Каменица“ 

14% 



 

 Годишен доклад за 2021 г. За наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община 

град Добрич 2021 – 2027 г. 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на ин-

формация 
Целева стойност 

Достигната 

стойност през 

2021 г. 

Степен на 

изпълнение 

в % 

Изградени/ обновени/ ре-

конструирани зони за пар-

киране извън градския цен-

тър (буферни паркинги)  

Брой 

Годишни доклади 

за изпълнението 

на ПИРО 

1 0 0% 

Мярка 3.2 Запазване 

и подобряване ка-

чеството на окол-

ната среда 

      

Дял на населението, обхва-

нато от системата за раз-

делно събиране на отпа-

дъци 

% 

Годишни доклади 

за изпълнението 

на ПИРО / Отчет 

за изпълнението 

на общинската 

програма за уп-

равление на отпа-

дъците 

90 % 0 0% 

Реализирани общински 

схеми за рециклиране/раз-

делно събиране на отпадъ-

ците 

Брой 

Годишни доклади 

за изпълнението 

на ПИРО 

1 0 0% 

      



 

 Годишен доклад за 2021 г. За наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община 

град Добрич 2021 – 2027 г. 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на ин-

формация 
Целева стойност 

Достигната 

стойност през 

2021 г. 

Степен на 

изпълнение 

в % 

Допълнителен капацитет за 

рециклиране на отпадъци 

(RCO 34 — Общ индикатор) 

Брой но-

воизгра-

дени пло-

щадки 

Годишни доклади 

за изпълнението 

на ПИРО 

1 0 0% 

      

Дължина на нови/ реконст-

руирани ВиК мрежи 
Л. м. 

Годишни доклади 

за изпълнението 

на ПИРО 

3000 

2567,10 

по проект 

„Вътрешно – 

разпредели-

телна ВиК 

мрежа – Рилци 

етап I“ 

86% 

Мярка 3.3.Устойчиви 

енергийно-ефек-

тивни мерки  

Обществени сгради с по-

добрени енергийни харак-

теристики RCO19 

брой Отчети по ЗЕЕ 2 0 0% 



 

 Годишен доклад за 2021 г. За наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община 

град Добрич 2021 – 2027 г. 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник на ин-

формация 
Целева стойност 

Достигната 

стойност през 

2021 г. 

Степен на 

изпълнение 

в % 

 (Значение: индикаторът 

включва държавни и об-

щински сгради с публични 

функции) 

Жилища с подобрени енер-

гийни характеристики(Общ 

индикатор RCO 18) 

Брой 

  
Отчети по ЗЕЕ 150 0 0% 

 

Индикатори за резултат 

Индикаторите за резултат проследяват ефектите от изпълнението на мерките в рамките на стратегическите цели. 

Проследяването на изпълнението на този тип индикатори е представено в Таблица 4. И тук, на база данни от различните ресори на 

общинската администрация е добавена отчетената стойност за 2021 г. и е изчислена степента на изпълнение на съответния индикатор. 

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

при изпълнение на дейности и проекти. При актуализиране на плана и допълване на нови проектни предложения е добре да се съоб-

разяват заложените в стратегическите планови документи на общината индикатори с очакваните резултати от всеки конкретен про-

ект. 



 

 Годишен доклад за 2021 г. За наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община 

град Добрич 2021 – 2027 г. 

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна еди-

ница 

Източник на 

информация 

Базова стой-

ност 

Целева стой-

ност 

Достигната 

стойност 

през 2021 

Степен на 

изпълнение 

в % 

Стратегическа цел 

1: Използване на 

местния потенциал 

за постигане на ус-

тойчив икономи-

чески растеж и зае-

тост 

       

Подкрепени МСП брой 

Годишни док-

лади за изпъл-

нението на 

ПИРО 

0 3 0 0% 

Посетители на подкре-

пените културни и ту-

ристически обекти 

RCR77 

Посети-

тели /го-

дишно 

Годишни док-

лади за изпъл-

нението на 

ПИРО 

0 300 на година 0 0% 

       

Годишен брой на де-

цата, използващи подк-

репяната образова-

телна инфраструктура  

(индикатор за резул-

тат - RCR 71) 

Изменение 

в % 
НСИ 0% 

Увеличение с 

10% за целия 

период 

0 0% 



 

 Годишен доклад за 2021 г. За наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община 

град Добрич 2021 – 2027 г. 

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна еди-

ница 

Източник на 

информация 

Базова стой-

ност 

Целева стой-

ност 

Достигната 

стойност 

през 2021 

Степен на 

изпълнение 

в % 

Дефиниция: брой деца в 

училища и детски гра-

дини през учебната 

2027/2028, спрямо учеб-

ната 2019/2020 

Стратегическа цел 

3: Балансирано и ус-

тойчиво територи-

ално развитие 

       

Население, което се 

ползва от подобрената 

инфраструктура 

Брой 

Годишни док-

лади за изпъл-

нението на 

ПИРО 

0 30 000 0 0% 

Годишно първично пот-

ребление на енергия /от 

които: жилища, общест-

вени сгради, предприя-

тия и др./ 

MWh/год. 

Годишни док-

лади за изпъл-

нението на 

ПИРО 

след изгот-

вяне на енер-

гийно обс-

ледване и 

сертификат 

след изгот-

вяне на енер-

гийно обслед-

ване и серти-

фикат 

0 0% 

       

Приет с Решение 32-31 от 29.03.2022 г. 

на Общински съвет град Добрич 


