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1. Въведение 

Настоящият доклад е изготвен съгласно договор между Община град Добрич и 
Авангард Персонал Консултинг ООД. Докладът включва преглед на изпълнението на 
“Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич”, като поставя акцент 
на реализираните проекти, съгласно Споразумение за реализация на Инвестиционна 
програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-
039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-
2020 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Максималният размер на 
споразумението е 28 647 972,42 лв. за периода 2014 - 2020 г. подписано от Министерст-
вото на регионалното развитие и благоустройството като управляващ орган на оператив-
ната програма и Община град Добрич като бенефициент. 

 
1.1. Правно и нормативно позоваване 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Добрич 
е разработен с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Регионално развитие“ 
2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Министърът на регионалното развитие и благоустройството е утвърдил Мето-
дически насоки за изготвянето им1. В тях е дадено разграничението им с други стратеги-
чески и планови документи, като Общия устройствен план (ОУП), Общинския план за 
развитие и др. 

„Интегриран план за градско възстановяване и развитие“ е  „стратегия, с която 
се определят интегрирани действия за справяне с икономическите, екологичните, кли-
матичните, демографските и социалните проблеми в градските райони, като се отчита 
необходимостта от насърчаване на нови връзки между градските и селските райони, 
разработена за прилагането на оперативните програми, финансиращи проекти в градо-
вете“2. Интегрираният план „осигурява пространствена, времева и фактическа коорди-
нация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинира-
ните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното със-
тояние на дадена градска територия“. 

За разлика от Общинския план за развитие, който е средносрочен планов документ 
(ИПГВР може по време да съвпада с него) и действа на територията на цялата община, 
ИПГВР се прилага за част от територията (зони за въздействие) на едно населено място. 

ОПР и ИПГВР в съвкупност и като част от системата от стратегически документи ин-
тегрират регионалното и пространственото развитие, и служат за определяне на проб-
лемите, нуждите и потенциалите за развитие на общините и териториите им, които се 
вземат предвид при разработването на инвестиционни програми, идентифицирането на 
проекти и финансови инструменти, включително и съфинансиране от фондовете на Ев-
ропейския съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи 

 
1 Министър на регионалното развитие и благоустройството, Методически насоки за разработване и прила-
гане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изменение); 19.05.2015 г. 
2 Съгласно действащия Закон за регионалното развитие, обн. ДВ. бр.50 от 30.05.2008 г., изм. и доп. ДВ. 
бр.21 от 13.03.2020 г. 
 Министър на регионалното развитие и благоустройството, Методически насоки за разработване и прила-
гане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изменение); 19.05.2015 г. 
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за териториално и градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане 
на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие. 

Като програмен документ, ИПГВР на град Добрич определя конкретни Зони за въз-
действие в града, съдържащи параметри за развитието на тези зони и планира ресурс-
ната обезпеченост на изпълнението.  

За зони за въздействие се считат обособени градски територии с определено ос-
новно функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на физи-
ческата среда, социална и етническа структура на населението и характер и структура на 
основните фондове. Документът регламентира три типа зони за въздействие: 1) „Зони с 
преобладаващ социален характер“; 2) „Зони с потенциал за икономическо развитие“; и 
3) „Зони на публични функции с висока обществена значимост“. 

„Зоните с преобладаващ социален характер” обхващат градски територии с преоб-
ладаващи жилищни функции. Признак за тяхната интегрираност е обхващане на проб-
лемите на обитаването, отчитайки комплексното състояние на жилищната среда – сте-
пента на изграденост и състоянието на техническата и социална инфраструктура, качес-
твата на жизнената среда и пр. Вторият вид „Зони с потенциал за икономическо разви-
тие“ са градски територии с преобладаващо предназначение за производствени и други 
бизнес дейности с функционални характеристики и състояние на техническата инфраст-
руктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществува-
щите и на нови икономически дейности, както и свободни територии с такова предназ-
начение, определено с устройствените планове. Към “Зони на публични функции с ви-
сока обществена значимост” се включват централни градски части, централни пеше-
ходни зони и други територии с налична или възможна концентрация на функции с пуб-
личен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ брой сгради с ад-
министративни и обществени функции, както и при наличие на сгради – недвижими кул-
турни ценности. В Методическите насоки са разписани критерии и условия, на които 
следва да отговарят съответната територия, за да бъде включена в някоя от трите зони. 

Методическият документ на Министерството на регионалното развитие и благоус-
тройството (МРРБ) уточнява, че в Програмата за изпълнение на ИПГВР се включват три 
вида индикатори: 

• за продукт; 
• за резултат; 
• за въздействие. 

 
Първият вид са индикатори (за продукт), произтичащи от очакваните резултати, с 

които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за пови-
шаване качеството на живот (например обновени многофамилни жилищни сгради, брой 
нови социални жилища, икономия на топлинна и електроенергия и пр.). За измерване 
на резултатите от изпълнението на ИПГВР с настъпилите промени, целевата стойност на 
този тип индикатори се съпоставя със състоянието преди осъществяване на мерките, за-
ложени в него. Индикаторите за резултат са свързани с използваните ресурси, при което 
се отчита синергичния ефект (например икономия на труд, финансови икономии, брой 
нови работни места в обновени производствени територии, брой публични обекти с 
улеснен достъп за лица с увреждания и пр.). Индикаторите за въздействие показват 
действителния ефект от реализиране на интервенциите, предвидени в ИПГВР - напри-
мер увеличена посещаемост на театри, ръст на инвестициите, нови работни места и пр. 
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Заложените в съответния ИПГВР индикатори, включително целевата стойност към 2020 
г., служат за оценка на напредъка в изпълнението му. 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Добрич за пери-
ода 2014-2020 г. е изготвен в изпълнение на проект „Интегриран план за градско възста-
новяване и развитие на град Добрич“, финансиран по Договор за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/020 по ОП „Регионално раз-
витие“ 2007-2013 г., процедура BG161PO/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани пла-
нове за градско възстановяване и развитие“.  

Одобрен е от Общинския съвет на Община град Добрич през 2013 г. с Решение № 
22-11/23.07.2013 година (Приложение 1), по Протокол от заседание на 23 Юли 2013 го-
дина. Заедно релевантните към изготвянето му документи, ИПГВР е публикуван на ин-
тернет страницата на общината на адрес:  
https://www.dobrich.bg/files/upload/0_IREF/IPGVR_Dobrich.pdf   

ИПГВР на град Добрич е одобрен от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството с писмо № 99-00-6-10682/20.12.2013 г. 

На 15.06.2016 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 
Община град Добрич подписват Споразумението за реализация на Инвестиционната 
програма към ИПГВР. Инвестиционната програма включва индикативен списък с ос-
новни и индикативен списък с резервни проекти за финансиране чрез безвъзмездна фи-
нансова помощ и/или чрез комбинирано финансиране – безвъзмездна финансова по-
мощ и финансови инструменти. Споразумението се отнася за програмния период 2014-
2020 и е със срок на действие до 31.12.2023 г. 

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Споразумението, общият размер на безвъзмездната финан-
сова помощ, с интензитет 100%, възлиза на 28 199 162,81 лева, от които 1 751 414,47 лв. 
представляват резерв за изпълнение на Общината спрямо етапната цел на Приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020. Инвестиционната 
програма може да бъде актуализирана еднократно през 2019 г. и/или еднократно през 
2022 г. Това може да се осъществи при възникнала необходимост, включително: при из-
менение на законодателството, промени в социално-икономическата среда, изменения 
в ОПРР 2014-2020, резултати от оценки, замяна на проект от индикативния основен спи-
сък с проект от индикативния резервен списък и пр. 

В Споразумението е упоменато още, че максималното общо финансиране за из-
пълнение на индикативния списък с основните проекти (съгласно Таблица 1 на Прило-
жение № А1-1 от Инвестиционната програма) представлява максимална сума в размер 
на 28 647 972,42 лв., от които общият размер на безвъзмездната финансова помощ (100 
%) за изпълнение на индикативния списък с основните проекти представлява индика-
тивна максимална сума в размер на 26 789 204,67 лв.   

В чл. 11 на Споразумението е указано, че Управляващият орган си запазва правото 
да ревизира общия размер на помощта с размера на средствата, представляващи раз-
лика между 50% от общия размер на БФП и общата стойност на подадените проектни 
предложения, в случай че до 31 май 2016 г. Общината не е подала проектни предложе-
ния в размер на минимум 50% от бюджета, определен от Общината. Освен това, в случай 
че Общината не е постигнала индивидуалната си етапна цел на верифицираните от Уп-
равляващия орган средства до 30 юни 2018 г. в размер на 5 639 833,34 лева, същият може 
да ревизира общия размер на договорената със Споразумението БФП за Община град 
Добрич.  

 

https://www.dobrich.bg/files/upload/0_IREF/IPGVR_Dobrich.pdf
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2. Съдържание и обхват на оценката 
 

2.1. Рамка за изпълнение  
Финалната оценка на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 

(ИПГВР) на Община град Добрич 2014-2020, е извършена от екип на „Авангард Персонал 
Консултинг“ ООД, по силата на сключен Договор № ДОП-122/21.08.2020 година.  

При изготвяне на доклада са следвани указанията на Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, определени в „Методически насоки за разработване и 
прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изм. март 
2019 година)“3, както и изискванията на Възложителя – Община град Добрич, опреде-
лени в „Техническо задание“ (неразделна част от Договора за възлагане на финалната 
оценка).  

Методическите насоки, утвърдени от МРРБ, имат за цел да определят унифици-
рани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на Интег-
рирани планове за градско възстановяване и развитие.  

При извършване на финалната оценка на ИПГВР на Община град Добрич са след-
вани принципите, целите и логиката за наблюдение и оценка на регионалното развитие, 
определени в Закона за регионалното развитие.  

Изготвеният доклад представя обективна информация и оценка за степента, до ко-
ято са постигнати целите и планираните индикатори в ИПГВР към края на отчетния пе-
риод.  

Действащото законодателство в областта на планиране на регионалното развитие 
(Закон за регионално развитие, Правилник за прилагане на ЗРР) не поставя нормативни 
изисквания за финално оценяване на ИПГВР. Доколкото ЗРР съдържа регламенти за наб-
людение и оценка на регионалното и пространственото развитие (чл. 30 от ЗРР), то фи-
налната оценка на ИПГВР като средносрочен планов документ, свързан с развитието на 
региона, осигурява принос в изпълнение на системата за наблюдение и оценка на реги-
оналното и пространствено развитие, определени в ЗРР.  
 

2.2. Демаркация с други планови документи 
ИПГВР на Община град Добрич 2014-2020 е средносрочен планов документ с вре-

меви хоризонт от 7 години, изработен за обособени части от територията на град Добрич 
(т.нар. „зони за въздействие“). Съществува демаркационна линия (времева и територи-
ална) с други планови документи за регионално развитие, както следва:  

 
Таблица 1: Демаркация на ИПГВР с други планови документи 
 
Демаркация с Общ устройствен план (ОУП) на Добрич 

Времева ОУП е документ с дългосрочна визия за развитие от минимум 20 
години напред, докато ИПГВР е средносрочен планов документ. 

Териториална ОУП дава всеобхватна стратегическа визия за развитие на целия 
град и по тази причина разглежда проблематиката на макрониво. 

 
3 Източник: https://www.mrrb.bg/bg/metodicheski-nasoki-za-razrabotvane-i-prilagane-na-integrirani-planove-
za-gradsko-vuzstanovyavane-i-razvitie-izmenenie-ot-mart-2019-g/  

https://www.mrrb.bg/bg/metodicheski-nasoki-za-razrabotvane-i-prilagane-na-integrirani-planove-za-gradsko-vuzstanovyavane-i-razvitie-izmenenie-ot-mart-2019-g/
https://www.mrrb.bg/bg/metodicheski-nasoki-za-razrabotvane-i-prilagane-na-integrirani-planove-za-gradsko-vuzstanovyavane-i-razvitie-izmenenie-ot-mart-2019-g/


 

Доклад от извършена финална оценка на Интегриран план  
за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич 2014 – 2020 г. 

11 

ИПГВР е разработен като планов документ, който съдържа конк-
ретни параметри за развитието на зоните за въздействие и пла-
нира ресурсната обезпеченост на изпълнението. 

Нормативна Основание за разработване на ОУП е Законът за устройство на те-
риторията (ЗУТ), докато разработването на ИПГВР е нормативно оп-
ределено в Закона за регионалното развитие (ЗРР). 

 
 
Демаркация с Общински план за развитие (ОПР 

Времева ОПР е средносрочен планов документ и може по време да съвпада 
с времевия хоризонт на ИПГВР. 

Териториална ОПР действа на територията на цялата община, включваща всички 
населени места, за разлика от ИПГВР, който се разработва за части 
от територията (зони за въздействие) на едно населено място. 

 
2.3. Цели и задачи  

При разработката на финалната оценка на ИПГВР на Община град Добрич за 2014-
2020 екипът работи съблюдавайки спазването на принципите на независимост, обектив-
ност и безпристрастност при процесите по наблюдение и оценяване на постигнатите ре-
зултати от изпълнението на плановия документ, като е следвана подходяща методоло-
гия, определена в раздел 3 на настоящия Доклад.  

Финалната оценка предоставя информация за ефективността на прилаганите поли-
тики за градско развитие, като съществена част от нея заемат индикаторите за оценка на 
изпълнението, мерките за мониторинг и контрол, и финансовото изпълнение.  

Обект на анализ са факторите, допринесли за успеха или неуспеха на планираните 
интервенции, устойчивостта на резултатите и въздействията на политиките върху разви-
тието на региона.  
Целите на финалната оценка на „ИПГВР на Община град Добрич 2014-2020“ са:  

● Да се получи независима, обективна и актуална информация за степента, до ко-
ято плановият документ е изпълнен, по отношение на: 

o Планирани и постигнати резултати и въздействия;  
o Планирани и реализирани мерки и проекти, заложени в ИПГВР;  
o Идентифицирани проблемни зони, непълноти и пропуски в процеса по уп-

равление изпълнението на ИПГВР;  
o Устойчивост на постигнатите резултати.  

● Да се отчете постигнатия напредък за реализиране на целите на ИПГВР и добрите 
практики за управление;  

● Да се формулират възможни действия и мерки, които да допринесат за подобря-
ване на процесите по планиране и програмиране за следващия планов период – 
2021-2027.  
 

Дейностите за постигане на целите включват (не само):  
● Събиране, систематизиране и анализиране на налична информация за реалния 

напредък по изпълнение на ИПГВР към момента на извършване на оценката. Ре-
ализирането на ИП и на ИПГВР продължава до 2023 г., когато ще може да има 
окончателни резултати от тяхното изпълнение;  
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● Събиране, систематизиране и анализ на предоставени данни от мониторинга и 
наблюдението на плановия документ, по отношение на планирани и отчетени ин-
дикатори за продукт, резултат, ресурси и въздействие;  

● Оценка на процесите за мониторинг и наблюдение, извършвани в хода на изпъл-
нение на ИПГВР;  

● Оценка на степента на постигане на стратегическите цели, въз основа на анализ 
на планирани и отчетени индикатори за въздействие;  

● Оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението на ИПГВР, както по от-
ношение на планираните и реализирани проекти, така и по отношение на проце-
сите, свързани с администрирането: наблюдение, контрол и управление на ця-
лостния процес; 

● Оценяване на ресурсната ефикасност, на база планираните индикатори за ресурс, 
чрез анализ на степента, до която са постигнати заложените цели;  

● Определяне на слаби места и зони за подобрение;  
● Преглед на налични данни и информация за осигурена устойчивост на постигна-

тите резултати (ресурсна обезпеченост, възможности за надграждане и интегра-
ция и др.);  

● Изводи и препоръки за подобряване.  
За извършената финална оценка на ИПГВР на Община град Добрич 2014-2020 са 

използвани източници на информация, посочени в т. 12 от Доклада.  
 

2.4. Съдържание и обхват на оценката 
Финалният доклад-отчет на ИПГВР съдържа задължителните елементи, опреде-

лени в т. 5 от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани пла-
нове за градско възстановяване и развитие (изм. март 2019 година), а именно:  

● Актуализирана матрица-бюджет за проектите в зоните за въздействие и за про-
ектите с функционални връзки, с включени следните проекти/ проектни идеи, ко-
ито са идентифицирани към момента на финалното отчитане и които не са вклю-
чени до момента в матрицата-бюджет:  

o Всички проектни идеи, които Община град Добрич е включила в процеса 
по актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по Прио-
ритетна ос (ПО) 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 
2014-2020;  

o Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инстру-
менти по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-
2020, за които Междинното звено е издало положително становище за съ-
ответствие с ИПГВР;  

o Други нови проекти/ проектни идеи, които са идентифицирани след одоб-
рението/ изменението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, ко-
ито допринасят за изпълнение на целите и приоритетите на ИПГВР.  

● Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и информа-
ция за степента на постигане на целевите им стойности към края на периода;  

● Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и информа-
ция за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на плана;  

● Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на развити-
ето на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР;  

● Основни изводи и препоръки за следващия период.  
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3. Методология на оценката 
 

Финалната оценка на ИПГВР на град Добрич за периода 2014-2020 г. се базира на 
принципите на системния подход и се ръководи от разбирането, че Интегрираният план 
представлява инструмент за пространствена и времева координация, и интеграция на 
политически усилия и стратегически цели, приоритети и конкретни мерки и проекти, на-
сочени към устойчиво подобряване условията за живот и бизнес в рамките на град Доб-
рич. 

 
Използвани методи 

Предложената методология представлява интегриран, последователен и схемати-
чен подход, и се състои от опростен набор от най - необходимите методи осигуряващи 
надеждна, сигурна и успешна реализация на дейностите, съгласно предварително пла-
нираните цели и резултати на задачата.  

Оценката е осъществена при спазване на изисквания, залегнали в Методическия 
документ, одобрен от МРРБ за разработване и прилагане на ИПГВР (и измененията). 
Взети са под внимание и принципите и насоките на Европейската комисия за оценка на 
стратегически документи, представени в Ръководството EVALSED: The resource for the 
evaluation of Socio-Economic Development и в Работен документ на Европейската комисия 
№ 5 „Индикативни насоки върху методите за оценка: оценка по време на програмния 
период”4. 
За целите на оценката сме използвали три основни групи методи:  

1) методи за набиране на информация; 
2) статистически методи за обработка на информацията; 
3) методи за обобщение, интерпретиране и анализ на информацията. Основният 

метод за набиране и обработка на информацията е документалното проучване.  
Същото представлява: 

− Проучване на актове, документи, доклади и друга информация - преглед на 
всички изброени в Приложението документи, имащи отношение към изпълнени-
ето на целите и проектите в ИПГВР; 

− Анализ на информацията от проучените документи - определяне на каква точно 
информация ще се ползва от всеки документ и с каква цел; 

− Оценка на изпълнението на ИПГВР по  “зони” за въздействие в ИПГВР, а именно: 
Зона с преобладаващ социален характер (ЗВ „А“), Зона за публични функции с ви-
сока обществена значимост (ЗВ „Б“), Зона с потенциал за икономическо развитие 
(ЗВ „В“), „Хоризонтални проекти“ и „Функционални връзки“. С прилагането на ме-
тода на експертната оценка, експертите оформят свои становища, от които се из-
веждат обобщените резултати от оценката; 

− Въвеждане на данните от анализираната информация в Програмата за изпълне-
ние на ИПГВР на ниво зона за въздействие, група проекти, проект; 

− Обобщаване на информацията на по-горно ниво; 
− Представяне на обобщената информация в графичен и табличен вид за по-лесно 

визуализиране и възприемане на резултатите от оценката. 

 
4 European Commission, DG Regional Policy: The New Programming Period 2007-2013. Indicative Guidelines on 
Evaluation Methods: Evaluation during the Programming Period. Working Document No.5; April 2007; 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd5_ongoing_en.pdf. (Комисията не е ак-
туализирала документа за настоящия програмен период). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd5_ongoing_en.pdf
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Методите за обобщение, интерпретиране и анализ на данните включват още: 
− Извършване на експертна оценка; 
− Извършване на количествен и качествен анализ. За целта е използван инструмен-

тариум за прилагане на определени критерии (в зависимост от конкретните 
цели), които характеризират качеството на изпълнението на ИПГВР на гр. Добрич; 

− Оценка на изпълнението на ИПГВР по “зоните” за въздействие в ИПГВР, а именно: 
Зона за въздействие I "Преобладаващ социален характер", Зона за въздействие II 
"Публични функции с висока обществена значимост", Зона за въздействие III "По-
тенциал за икономическо развитие" и Зона за въздействие IV "Хоризонтални про-
екти с общоградско значение". Експертите оформят свои становища, от които се 
извеждат обобщените резултати от оценката; 

 Основният подход в изготвянето на Финалната оценка на ИПГВР включва външна 
експертна оценка и консултиране с общинската администрация. В основата на методо-
логията за оценка стои сравнението на планираните и реализирани проекти, оценката 
на реализираните проекти и актуалността на мярката, сравнение на планирани и постиг-
нати индикатори, в т. ч. финансови. 

Критериите за оценка, обхвата им и показателите, въз основа на които е извършена 
финалната оценка на ИПГВР гр. Добрич по всеки един от тях, са представени в следва-
щата таблица: 

 
Таблица 2: Финална оценка на ИПГВР – критерии, обхват, показатели 
 

Критерий Обхват Показатели 
Ефективност Какъв е постигнатият резултат спрямо зало-

жената цел? 
1. Настъпили/стимулирани по-
ложителни промени в развити-
ето в резултат от реализирането 
на мерките/проектите; 
2. Степен на изпълнение на ин-
дикаторите 

Ефикасност На каква цена (при какви вложени ресурси) 
са постигнати специфичните цели? 

1. Степен на финансово изпъл-
нение на ИПГВР (планирано/из-
пълнено) 
2. Използвани финансови ре-
сурси и източници на финанси-
ране за реализиране на ИПГВР 

Въздействие Кои нужди на отделните групи бенефици-
енти и заинтересовани страни са адреси-
рани? 

1. Постигнати резултати; 
2. Създадени продукти. 

 
Подход за изпълнение 

Използваният подход за извършване на финална оценка на ИПГВР на гр. Добрич се 
базира на структурирано и систематично събиране, обработка, обобщение, наблюде-
ние, анализ и представяне на информацията. Работата по изготвяне на финален доклад 
за оценка преминава през следните стъпки:  

1) проучване на ИПГВР на град Добрич за периода 2014-2020 г.;  
2) разработване на методиката за оценка на ИПГВР;  
3) документално проучване и набиране и филтриране на релевантни за целите на 

оценката данни и информация от различни източници;  
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4) обработка, обобщение, интерпретиране, анализ и оценка на количествените и ка-
чествени данни;  

5) изготвяне на Финален доклад за изпълнението на ИПГВР на град Добрич 2014-
2020 г. в т.ч.: Оценка на постигнатите резултати на база на заложените индика-
тори на ИПГВР, оценка на степента на постигане на цели и мерки, оценка на из-
ползването на финансовите ресурси и процедурите за управление и наблюдение, 
изводи и препоръки за изпълнение на ИПГВР. 
 
 

4. Кратко представяне на ИПГВР на град Добрич за периода 
2014 – 2020 г. 

 
4.1. Общи положения 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Добрич за пери-
ода 2014 – 2020 г. е разработен по Проект “Интегриран план за градско възстановяване 
и развитие на град Добрич” (ИПГВР), финансиран по Договор за предоставяне на БФП № 
BG161PO001/1.4-07/2010/020, по Оперативна програма “Регионално Развитие” 2007 – 
2013 г. Той е разработен от Консорциум „Добрич 2020” в състава, на които влизат „На-
ционален център за териториално развитие” ЕАД (водещ партньор) и „Велдер Консулт” 
ООД. 

ИПГВР на град Добрич е съобразен с цялостната система за планиране на градското 
развитие на общината и е замислен да работи в синхрон с другите общински финансови 
и инвестиционни програми. ИПГВР е съобразен с действащия Общински план за разви-
тие на Община град Добрич, Областна стратегия за развитие на Добричка област, както 
и с Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011 – 2013 г.. Той е разрабо-
тен в синхрон с Националната стратегия за регионално развитие, с мерките заложени в 
проекта на ОП „Регионално развитие” за периода 2014 – 2020 и отчита принципите, зас-
тъпени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, 
ИПГВР следва основните постановки на стратегията „Европа 2020” и се съобразява с ево-
люцията на кохезионната политика на Европейския съюз. 
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Добрич за периода 
2014 – 2020 г. е структуриран в четири раздела: 
Уводна част; 
Раздел I: Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация, избор на зони за въздейс-
твие и визия за развитие на града до 2020 г.; 
Раздел II: Предвиждания на плана; 
Раздел III: Управление на реализацията/прилагането на плана; 
Раздел IV: Приложения. 

Изброените компоненти са с логическа последователност и взаимна обвързаност, 
като въз основа на целевия и проблемен анализ е формулирана стратегическата част, а 
дефинираните подходи и механизми за управление, изпълнение и наблюдение осигу-
ряват практическото осъществяване и постигане на заложените цели. 

Съществено място в ИПГВР на град Добрич заема стратегическата част на плана. В 
тази част специално внимание е обърнато на визията за развитието на града до 2020 год. 
формулирана по следния начин:  
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„Добрич – преуспяващ икономически, технологичен и ду-
ховен център на Добруджа; град с високо качество на 

жизнената среда, в който образовани, равнопоставени и 
предприемчиви хора живеят свободно и пълноценно гра-

дят бъдещето за децата си.“ 

 
От така формулираната визия “Добрич – 2020” изпълнението на ИПГВР следва да 

допринесе за: 
• Високо качество на градската среда за обитаване, публична активност и отдих, 

включително придвижване (мобилност) и достъпност; 
• Приобщаваща духовна среда, съхраняваща градската идентичност и различните 

групи от населението към общи ценности; 
• Стимулираща предприемачеството среда, отворена към новите технологии, 

ефективното използване на ресурсите, идеите на младите и образовани хора. 
За постигане на визията в ИПГВР на Добрич са формулирани следните стратеги-

чески цели: 
Стратегическа цел 1: Оптимизиране на градския потенциал за постигане на икономи-
чески растеж с основни показатели по-високи от средните за страната. 
Стратегическа цел 2: „Зелено”, природосъобразно градско възстановяване и развитие, 
и предоставяне на ефикасни публични услуги. 
Стратегическа цел 3: Осигуряване на равни възможности за развитие и изява на всички 
граждани на Добрич. 
Стратегическа цел 4: Подобряване качеството и ефективността на управлението и адми-
нистрацията за по-ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси и за за-
силване на гражданското участие. 

За постигане на стратегическите цели на ИПГВР Добрич до 2020 г. са определени 
следните приоритетни области с планирани в тях мерки и конкретни действия: 
Приоритетна област 1. „Устойчива градска мобилност“, съдържаща мерки за постигане 
на СЦ 2 и СЦ 4 

Мярка 1.1. Оптимизиране на потребностите от транспорт чрез градоустройствено 
планиране. 
Мярка 1.2. Рехабилитация и поддържане на уличните пространства 
Мярка 1.3. Предоставяне на предимство на немоторизираното придвижване 
Мярка 1.4. Осигуряване на достъпен и ефективен обществен транспорт за всички 
Мярка 1.5. Оптимизиране организацията на движението 

Приоритетна област 2. „Благоустроена и привлекателна градска среда и социална инф-
раструктура“, кореспондираща със СЦ 2 

Мярка 2.1. Рехабилитация и изграждане на зони за обществен отдих и спорт 
Мярка 2.2. Реконструкция, ремонт и оборудване на общински образователни ин-
ституции 
Мярка 2.3. Развитие на инфраструктурата в сферата на културата 
Мярка 2.4. Реконструкция, ремонт и оборудване на общински здравни заведения 
и институции, предоставящи социални услуги 
Мярка 2.5. Подобряване на образователната система и развитие на културния 
живот 
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Приоритетна област 3. „Пълноценно използване на потенциала за икономическо разви-
тие“, съответстваща на СЦ 1 

Мярка 3.1. Подобряване, реконструкция и изграждане на нова техническа инф-
раструктура, свързана с бизнеса 
Мярка 3.2. Превръщане на иновативните идеи в нови продукти и услуги 
Мярка 3.3. Нисковъглеродна икономика 
Мярка 3.4. Подобряване на бизнес средата, по-специално за МСП 
Мярка 3.5. Учене през целия живот за подобряване участието в трудовия пазар 

Приоритетна област 4. „Намаляване на енергопотреблението“, с принос към СЦ 3 
Мярка 4.1. Енергийна ефективност в обществени сгради 
Мярка 4.2. Енергийна ефективност в жилищни сгради 

Приоритетна област 5. „Градски метаболизъм и предпазване от рискове“ 
Мярка 5.1. Подобряване на водния сектор в гр. Добрич 
Мярка 5.2. Управление на отпадъците 
Мярка 5.3. Превенция на риска 

Към набелязаните приоритетни области и очертаните взаимосвързани инициативи 
(мерки) са представени и набор от комплексни или единични проекти, схеми за финан-
сиране, използване на инвестиционни фондове или комбинация от тях, които служат за 
постигане на целите на ИПГВР Добрич до 2020 г. 

Проектите, предвидени за реализиране в ИПГВР се реализират с подкрепата на 
различни източници на финансиране, като основно необходимият бюджет е планирано 
да бъде осигурен от Оперативните програми за програмния период 2014-2020, съфинан-
сирани от Националния и от общинския бюджет, от ПТГС Румъния-България (INTERREG), 
както и чрез публично-частни партньорства и използването на финансови инженерин-
гови инструменти като JESSICA. 

Финансовата програма за реализация на ИПГВР, включително по зони за въздейс-
твие и степента ѝ на изпълнение са по-подробно представени и анализирани в точка  6 
Финална оценка на изпълнението на ИПГВР от настоящия доклад. 

Съгласно предварителни данни, планираният бюджет на ИПГВР е в размер 197 503 
хил. лв., разпределени по отделни зони за въздействие както следва: 

● Обекти в Зона с преобладаващ социален характер – 22 899 хил. лв.; 
● Обекти в Зона с публични функции с висока обществена значимост – 54 099 хил. 

лв.; 
● Обекти в Зона за въздействие с концентрация на икономическа активност – 10 

354 хил. лв.; 
● За хоризонтални проекти с общоградска значимост – 110 150 хил. лв. 

 
4.2. Зони за въздействие и техния обхват 

Съгласно “Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие”, зоните за въздействие представляват 
обособени градски територии с определено функционално предназначение, със сходни 
характеристики и състояние на физическата среда, характер на сградните фондове и 
структура на населението. Зоните за въздействие се определят в границите на струк-
турно обособени части от градската територия (структурни единици). Конкретният им 
териториален обхват се съобразява и с разполагаемите финансови, времеви, техноло-
гични и кадрови ресурси и потенциални партньорства, достатъчни за реализация на 
предвидените инвестиционни проекти. Зоната за въздействие може да обхваща няколко 
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териториално и функционално свързани „структурни единици" (квартали), със сходни 
характеристики. 
В ИПГВР на град Добрич се разглеждат три вида зони за въздействие, а именно: 

● Зона за въздействие с преобладаващ социален характер, с площ 268,7 ха., 32 746 
жители и 16 515 жилища; 

● Зона с публични функции с висока обществена значимост, с площ 246,68 ха., 20 
225 жители и 9 953 жилища; 

● Зона с потенциал за икономическо развитие, с площ 352,57 ха.. 
За улеснение и достоверност при оценката и избора на горепосочените зони за въз-

действие най-напред са определени структурни териториални единици със сходни ха-
рактеристики. Първоначално град Добрич се разделя на структурни единици, по функ-
ционално предназначение, сходни характеристики на територията и физическата среда. 
В резултат на това деление в територия на града /строителни граници/ се обособяват 19 
структурни единици, както следва: 01 ПЗ "Север", 02 р-н "Север 2", 03 район "Север 3", 
04 район "Север 1", 05 р-н "Русия 3, 4", 06 ж.к. "Иглика", 07  ж.к. "Строител", 08 р-н "Изг-
рев", 09  ж.к. "Балик", 10 ж.к. "Дружба", 11 "Многофункционална зона", 12 ж.к. "Добро-
тица", 13 градски парк "Св. Георги", 14 р-н "Русия 2", 15 р-н "Русия 1", 16 зона "Център", 
17 р-н "Запад" и 18 ПЗ "Запад", 19 кв. „Рилци". 

Впоследствие тези структурни единици се подлагат на две последователни нива на 
оценка и подреждане, а именно: 

Първо ниво - Определяне на потенциални територии за градско възстановяване и 
развитие 
На това ниво, горецитираните структурни единици са оценени по формалните критерии 
за допустимост за трите типа зони за въздействие (съгласно Методическите насоки). 
За оценката на зоните с преобладаващ социален характер /С/, критериите са групирани 
в три групи: 

● първа група критерии – състояние на техническата инфраструктура и околната 
среда; 

● втора група критерии – състояние в социално – икономическата област; 
● трета група критерии – физически и икономически параметри на жилищния 

фонд. 
За оценката на зоните с потенциал за икономическо развитие /И/ - са приложени след-
ните критерии: 

● Концентрация на икономически дейности; 
● Наличие на инвестиционен интерес; 
● Наличие на свободни (неусвоени или изоставени) терени в границите на зоната; 
● Наличие на транспортна и техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновя-

ване, рехабилитация или реконструкция; 
● Необходимост от изграждане/доизграждане на довеждаща транспортна и техни-

ческа инфраструктура, осигуряване на достъп до зоната; 
● Предвидени терени („на зелено" - в смисъла на усвояването на нови терени за 

стопански дейности) в действащите устройствени планове за икономически/биз-
нес производства и предприятия; 

● Среда с нарушени екологични параметри. 
За оценката на зоните на публични функции с висока обществена значимост /О/ са при-
ложени следните критерии: 
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● Преобладаваща част от сградния фонд са сгради с административни и общест-
вени функции; 

● Наличие на пешеходни и публични пространства с висока обществена значимост; 
● Концентрация на обществено значимо културно историческо наследство, в това 

число публични пространства, ансамбли, сгради и места; 
● Наличие на характерна градска среда (сгради, пространства, елементи), опреде-

лящи образа на града за граждани и посетители; 
● Липсващи или лошо състояние на съществуващи системи на техническата инф-

раструктура, улични, тротоарни и алейни настилки; 
● Липсващи или недостатъчно развити елементи на МОПТ (редовни маршрутни ли-

нии и свързаната с тях инфраструктура; 
● Състояние на елементи на градската жизнена среда (озеленени площи за широко 

обществено ползване, зони за отдих, улично и алейно осветление); 
● Незадоволително състояние на сградния фонд с административни и обществени 

функции; 
● Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд; 
● Среда с нарушени екологични параметри. 

 
Второ ниво - Допълнителна експертна оценка по критерии, отчитащи бъдещия со-

циален и икономически ефект от въздействието, възможностите за получаване на си-
нергичен ефект. Допълнително са отчетени и други действия в границите им, осъщест-
вявани по европейски програми.  

Така са определени трите вида зони /С, О и И/, преминали този етап на селекция, 
в последствие групирани в по-големи териториални структури - зони за приоритетна на-
меса, въз основа на компактност на територията, засегнато население и възможност за 
интеграция на политики и планови инструменти. 

Като краен резултат от оценките се формира зоната с преобладаващ социален ха-
рактер, в която влизат: ж.к. “Балик”, “Изгрев”, ж.к. ”Строител”, ж.к. ”Иглика”, “Русия 2” и 
ж.к. „Добротица“. Зоната е със следните граници: 

изток – Околовръстен път/до изхода за Балчик/ по бул. Добруджа” и ул.”Стефан 
Стамболов” до СОУ „Дора Габе”; 
запад – ул. „Ген. Попов”, ул.”Никола Петков” до южна граница на район Русия 3-
4 по бул. ”Русия”, бул. ”25-ти септември” и ул.”Батовска”; 
север – парк “Иглика”; 
юг – по ул. ”Никола Петков” и южна регулационна граница на СОУ „Дора Габе”. 

За зоната с публични функции с висока обществена значимост /О/ еднозначно е 
определена зона разширен “Център”, включваща освен същинския градски център, до-
пълнително от изток - част от р-н Русия 1 /в района на “пазара”, “автогара” , Кауфланд и 
др./. В южна посока към тази зона са приобщени градски парк “Св. Георги” и парк „Хан 
Аспарух”. Територията в този обхват е наситена с обекти от областно и общоградско зна-
чение на общественото, делово обслужване и рекреация. Зоната е със следните граници: 

изток – бул. ”Русия” по ул. ”Дунав”, ул. ”Осъм”, ул. ”Ген. Гурко”, ул. ”Отец Паисий”, 
бул.”25-ти септември”, ул.”Батовска” и по южна граница на парк „Хан Аспарух”; 
запад и юг– западна регулационна граница на парк „Св. Георги” по водно течение 
/дере/, ж.к. ”Знаме ма мира” по бул.”3-ти март”, бул. ”Добричка епопея” заедно 
с района на ж.п. гара Добрич; 
север – бул. ”Добруджа” от ул. „Калиакра” до бул. ”Русия”; 
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За избора на зона с потенциал за икономическо развитие /И/, първоначално двете 
зони – Промишлена зона ”Север” и Промишлена зона ”Запад” биват подложени на 
оценка по задължителните критерии, посочени в Методическите насоки, като: Концент-
рация на икономически дейности, Наличие на инвестиционен интерес, Наличие на сво-
бодни терени в границите на зоната, Наличие на транспортна и техническа инфраструк-
тура, нуждаеща се от обновяване, рехабилитация или реконструкция и др.. След обра-
ботка на резултатите става ясно, че двете зони имат сходна характеристика с изключение 
на наличието на свободни терени за развитие в тях – за ПЗ ”Север” – 2 ха., а в ПЗ ”Запад” 
– 42 ха. След провеждане на обсъждания се налага мнението, че наличието на свобод-
ния терен в ПЗ ”Запад” на този етап не е приоритет за насърчаване на развитието ѝ. По-
ради това и изразеното желание за ПЧП на Общината и бизнеса в ПЗ ”Север” тя се опре-
деля за зона с потенциал за икономическо развитие. Зоната за въздействие има след-
ните граници: 

изток – ж.к. „Иглика“, парк „Иглика“ до бул. „25-ти септември“ и ул. „Войвода Ди-
митър Калъчлията“; 
запад – граница на урбанизираната територия, по ж.п. линия и ул. „Калиакра“; 
север – Северна тангента на града; 
юг – ул. „поп Богомил“, парк „Хаджи Баалар“, по северната граница на ж.к. „Север 
2“ и ж.к. „Север 1“ до бул. „Русия“ 
 

4.3. Координация и мониторинг на ИПГВР 
Съобразно Методическите указания за разработване и реализация на ИПГВР и 

предвид ангажиментите на Община град Добрич по изготвянето на плана, както и анга-
жираността на голяма част от специалистите на общинска администрация, е взето реше-
ние Общината да осъществява основните дейности по реализацията на Интегрирания 
план. В подкрепа на подобен подход е и обстоятелството, че общината е инициатор и 
бенефициент на редица мащабни проекти, финансирани по различни програми и други 
донорски фондове. Общинската администрация има и немалък опит в партньорството 
със заинтересовани страни – бизнес, НПО и др. 

Наличният административен капацитет на Община град Добрич дава възможност 
предложената управленска структура да бъде окомплектована с необходимите експерти 
(основно в рамките на определената численост на общинската администрация). Пред-
вижда се възможността при доказана необходимост с решение на Общинския съвет да 
се увеличи числеността на звеното с нови специалисти. Така би се създал необходимия 
капацитет това звено да е в състояние да реализира функциите по реализацията (прила-
гането) на ИПГВР – обобщено представени като оперативно администриране, опера-
тивна координация и пълен мониторинг на изпълнението на плана. 

Планирана структура 
● Планираната структура за изпълнение, съгласно одобрения ИПГВР 2014-2020 е, 

както следва: Численост на стратегическото звено – 3 д.. Ръководител на същото 
е Заместник-кметът ИРЕФ; 

● Численост на Оперативно звено – 7-10 д. 
● Брой мениджъри – 3 (по 1 за всяка зона за въздействие). 

Структурата, отговорна за изпълнението на ИПГВР на гр. Добрич по същество би 
следвало да изпълнява ролята на Управляващо звено (УЗ). Неговите функции са свър-
зани с: 
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● Осъществяване на взаимодействие със структурни звена от специализираната об-
щинска администрация, които имат отношение към реализацията на ИПГВР – Ди-
рекция “Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки”, 
Дирекция “Устройство на територията”, Дирекция “Инфраструктура и околна 
среда”, Дирекция “Хуманитарни дейности”, Звеното за одит и др.  
По линия на координационните функции УЗ взаимодейства със следните същес-
твуващи звена от сега действащата структура на Общинската администрация5: 

○ Дирекция “Икономическо развитие, европейски фондове и обществени 
поръчки” (ИРЕФОП) 

■ Отдел “Обществени поръчки” в дирекция ИРЕФОП; 
■ Отдел  “Икономическо развитие и европейски фондове” в дирек-
ция ИРЕФОП. 

○ Дирекция “Устройство на територията” 
○ Дирекция “Инфраструктура и околна среда” 

■ Отдел “Устройство на територията и строителен контрол” 
■ Отдел “Инфраструктура и околна среда” 

○ Дирекция “Хуманитарни дейности”: 
■ Направление „Образование“; 
■ Направление „Култура“; 
■ Направление „Социална политика и здравеопазване“; 
■ Направление „Бюджет и човешки ресурси“. 

○ Звено “Вътрешен одит”, което е на пряко подчинение на Кмета на общи-
ната 

● Осъществяване на взаимодействие с други заинтересовани страни – бизнес, НПО 
и др. 

Оперативните функции по администрирането на приложение на плана са свързани с: 
● Осъществяване на дейности, свързани с Проектната и планова готовност на 

ИПГВР; 
● Определяне на приоритетността (на базата на проектната и друга готовност за ре-

ализация на отделните проекти и програми); 
● Приемане на графици и прилагане на организационно-технологичната последо-

вателност в реализирането на съответните проекти; 
● Подготовката на изискванията на тръжната документация (съгласувано с отдел 

“Обществени поръчки” на Дирекция “ Икономическо развитие, европейски фон-
дове и обществени поръчки“); 

● Подготовка на предложения за избор на изпълнители на проектите; 
● Изпълнение на бюджетите на проектите и на ИПГВР като цяло; 
● Други административни функции, пряко свързани с прилагането на ИПГВР. 

Важни функции на звеното (УЗ) са свързани с контролната дейност. В това направ-
ление съществено е взаимодействието със звено “Одит”, което е пряко подчинено на 
кмета на общината. Контролните функции засягат: 

● контрол по спазване на всички параметри на ИПГВР и на отделните проекти; 
● контрол по целесъобразното изпълнение на бюджета на ИПГВР и на отделните 

проекти. 
По отношение на мониторинга УЗ реализира следните функции: 

 
5 Данните са актуални към момента на разработване на ИПГВР 
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● Осъществява наблюдение по реализацията на отделните проекти, включени в Ин-
тегрирания план и по реализацията на плана в отделните зони за въздействие на 
базата на заложените в него индикатори; 

● Изготвя годишни доклади за хода на изпълнение на ИПГВР и заключителен док-
лад за целия период на изпълнение на плана; 

● При необходимост прави предложения до Общинския съвет за актуализация на 
Интегрирания план. 

Ръководителят на временната целева структура има функции по: 
● Организиране цялостната дейност на звеното; 
● Подготвя правилник за дейността на звеното; 
● Осъществява общия контрол по дейността й относно цялата управленска дейност 

по изпълнението на плана; 
● Осъществява връзките и взаимоотношенията с координационното звено (“Секре-

тариата”); 
● Осъществява функциите с публичността на изпълнението на ИПГВР. 

По отношение на реализацията на ИПГВР определени функции изпълнява и Кметът на 
общината, а именно: 

● Отговаря за изготвянето и прилагането на Устройствения правилник за дейността 
на Звеното, отговарящо за реализацията/прилагането на ИПГВР; 

● Определя числеността на екипа, отговарящ за реализацията на проектите в трите 
зони, като се съобразява с броя на проектите във всяка зона; 

● Назначава мениджъра, отговаряш за реализацията на проектите в отделните 
зони за въздействие; 

● Възлага подготовката на годишните и на окончателния доклад за изпълнени-
ето/прилагането на ИПГВР и го внася за разглеждане и утвърждаване в Общинс-
кия съвет; 

● Осъществява цялостния контрол по прилагане на ИПГВР. 
Функциите на Общинския съвет по реализацията на ИПГВР са свързани с: 

● Приема проекта на Интегрирания план; 
● Утвърждава промени в набора от проекти, корекции в програмата за реализация 

и 
● Приема годишни и окончателния доклад за изпълнение на ИПГВР. 

 
 

5. Преглед на предходни оценки на ИПГВР 
 

Не е налична информация за извършвани предходни оценки на ИПГВР на Община 
град Добрич 2014-2020.  
 
 

6. Финална оценка на изпълнението на ИПГВР 
  

Настоящият раздел представя анализ и оценка на резултатите от изпълнението на 
ИПГВР, оценка на степента на постигане на съответните цели и оценка на ефективността 
и ефикасността на използваните ресурси за реализация на проектите в него. Информа-
цията е структурирана в няколко точки. Първата е посветена на финансовото изпълнение 
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на Плана, по зони за въздействие. Анализът и оценката се базират на данните за изпъл-
нените проекти за периода 2014-2020 г., публично достъпна информация, и данни пре-
доставени от Община град Добрич. 

 
6.1. Изпълнение на Инвестиционната програма на Община град 

Добрич 
 
Представени са налични доклади за изпълнение на Инвестиционната програма за 

2016, 2017, 2018 и 2019 година, в които е посочено изпълнението на комплексните про-
екти, одобрени от УО на ОПРР и включени в ИП за реализация на ИПГВР.  

 
В доклада за 2016 г. са визирани следните проекти, групирани по приоритети, както 

следва: 
Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жи-
лищни сгради“  

“Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” с индикативна 
стойност на проекта  3 758 767,75 лв. Допустими сгради по този проект са многофамилни 
жилищни, проектирани преди април 1999 г. сгради, които са извън обхвата на Национал-
ната програма за енергийна ефективност. През март и април 2016 г. екипът е организи-
рал информационна кампания за набиране на заявление за интерес и финансова помощ 
от страна на собствениците в сгради, които отговарят на условията. В края на май 2016 г. 
е приключило класирането на желаещите и са подбрани девет многофамилни сгради, 
разположени в различни зони на града, които да бъдат включени в проекта. Звеното за 
управление на ИП координира различните звена в администрацията с цел изпълнение 
на подготвителните дейности, необходими за подготовката на проекта – съставяне на 
технически паспорт и енергийно обследване. Проведена е обществена поръчка и е изб-
ран изпълнител за енергийно и техническо обследване на сградите. На база на обслед-
ванията са изработени окрупнени количествени сметки и е оформен бюджет на проект-
ното предложение. То е подадено в рамките на първия краен срок – 31. 07. 2016 г. и е на 
обща стойност 3 038 478,90 лв. В края на 2016 г. за проекта е получено решение за фи-
нансиране, съгласуван е екип за управлението му, след което е стартирал избор на из-
пълнители за всички дейности и е започнало изпълнението му (Решение №РД-02-36-
1510/20.12.2016 г.).  

“Енергийна ефективност в административни сгради”  
Индикативната стойност на проекта възлиза на 600 000 лв. и предвижда мерки за 

енергийна ефективност в сградата на службата за пожарна безопасност, която се намира 
в зоната с потенциал за икономическо развитие. В началото на 2016 г. са предприети 
действия за подготовка на проектното предложение. Осъществена е координация с ръ-
ководството на службата - партньор по проекта, който организира възлагане на поръчка 
и договор за изготвяне на техническо и енергийно обследване на сградата. Данните от 
обследванията са основата, върху която е изготвено проектното предложение. То е по-
дадено преди 31. 07. 2016 г. и в края на 2016 г. получава решение за финансиране в раз-
мер на 600 000 лв. от страна на УО. След проведени разговори и съгласуване с партньора 
е сформиран екип за изпълнението и управлението му, с което се поставя началото на 
работата по него (Решение №РД-02-36-1394/18.11.2016 г.).  

 
Инвестиционен приоритет „Градска среда“  
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Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с 
потенциал за икономическо развитие“  
Индикативната стойност на проекта е 1 446 029, 28 лв. Екипът за управление на ИП пред-
приема мерки за осъществяване на взаимодействие между Дирекция УТИОС и екипа за 
управление на ИП, за да се гарантира качеството на техническите проекти, чието реали-
зиране е основна дейност за постигане на целите на проектното предложение. Благода-
рение на навременно извършената координация, преди 31. 07. 2017 г., е подготвено и 
депозирано проектно предложение от Дирекция ИРEФОП. Планирано е да бъдат рекон-
струирани и рехабилитирани два участъка от улица "6-ти септември" и отклонение: 
платно и тротоари, да се поставят пътни знаци и маркировка, да бъде изградена нова 
оптична мрежа - телекомуникационна свързаност и да бъде подменено уличното освет-
ление с енергоефективно. Проектното предложение е одобрено с  Решение № РД-02-36-
1472/08.12.2016 г. на РУО на ОПРР и е получило финансиране на стойност 1 446 029, 28 
лв. в края на 2016 г., сформиран е екип за изпълнение и управление, след което е стар-
тирала работа за успешното му осъществяване.  

В доклада е отбелязано, че в ИП е заложен още един проект за градска среда, който 
обхваща 5 обекта, в които са групирани 7 улици и 9 междублокови пространства от зо-
ната за въздействие с публични функции и от зоната с преобладаващ социален характер. 
Реализирането на този проект е в зависимост от изпълнението на проекта за рехабили-
тация на ВиК мрежата и може да започне след приключването на ремонтните дейности 
по него в съответните участъци. Общата индикативна стойност е 7 066 505,06 лв. В прог-
рамата е предвидено проектът да се осъществи в периода 06/2018-12/2020.  
 
Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“  

Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Доб-
рич“ с индикативна стойност 9 359 814,83 лв.  

Целта на проекта е да се обнови инфраструктурата на четири детски градини и три 
училища. С реализирането на проекта се цели повишаване на енергийната ефективност 
в общински училища и детски градини, осигуряване на достъпна среда за хора с увреж-
дания и облагородяване на дворните пространства.  

Екипът за управление на ИП подготвя проектно предложение, което е подадено 
преди първата крайна дата – 31. 07. 2017 г. Междинното звено своевременно стартира 
процеса на оценяване, в хода на което са установени непълноти в инвестиционното 
предложение, които не могат да бъдат отстранение в дадения от комисията срок. Оцен-
ката приключва без решение за финансиране.  

Звеното за управление на ИП установява необходимостта от общинско финанси-
ране с цел коригиране на инвестиционните проекти. Въпросът е поставен за решаване 
пред Общински съвет в края на януари 2017 г. за поемане на дълг с цел проектиране и 
конструктивно укрепване на три от обектите, включени в проекта.  
 
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“  

В ИП са заложени два проекта за обновяване на обекти от културна инфраструк-
тура, за които е предвидено да бъдат финансирани съвместно - чрез финансови инстру-
менти и безвъзмездна финансова помощ. Общата индикативна стойност на този проект 
е 3 717 535,50 лв. Предвижданията са проектите да стартират в средата на 2017 г.  
 
Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“  
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Предвидена е реализацията на един проект на стойност 2 699 320 лв. Индикатив-
ната дата за стартиране на проекта е края на 2017 г.  
 
В доклада за 2017 г. са визирани следните проекти, групирани по приоритети, както 
следва: 

Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и 
жилищни сгради“  

Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 
Индикативната стойност на проекта е била 3 758 767,75 лв. На 04.01.2017 г. е под-

писан ДБФП с рег. № BG16RFOP001-1.011-0003-С02 по проект “Енергийно обновяване на 
многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ на стойност 3 038 478,90 лв. със срок на 
изпълнение 04.01.2019 г. В проекта са включени девет сгради, обект на интервенция, 
които имат следните административни адреси: 1. гр. Добрич ул. „Каменица“ № 8 - соци-
ална зона; 2. гр. Добрич ул. „Кирил и Методий“ 8 - публична зона; 3. гр. Добрич ул. „Ки-
рил и Методий“ № 18- публична зона; 4. гр. Добрич ул. „Любен Каравелов“ № 4 публична 
зона; 5. гр. Добрич ул. „Максим Горки“ 2 - публична зона; 6. гр. Добрич ул. „Страцин“ № 
4 - публична зона; 7. гр. Добрич ул. „Цар Симеон“ 13 - публична зона; 8. гр. Добрич ул. 
„Захари Стоянов“ № 1 - публична зона; 9. гр. Добрич ул. “Й. Йовков“ № 13 - публична 
зона. Със Заповед на Кмета № 23/10.01.2017 г. е определен екип за изпълнение на дей-
ностите по проекта, който включва: Ръководител, Координатор, Експерт "Тръжни проце-
дури", Финансов експерт, Инвеститорски надзор по строителството - служители на Об-
щина гр. Добрич - 4 бр. След провеждане на процедури по ЗОП са избрани изпълнители 
като са сключени договори за изпълнение за всички дейности предвидени за реализи-
ране по проекта с изключение на Обществена поръчка с предмет Инженеринг - проекти-
ране, авторски надзор и изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефек-
тивност за ул. „Страцин“ № 4, поради отказ от сключване на договор с класирания на 
първо място участник. Обявена е нова процедура за избор на изпълнител по ЗОП с Ре-
шение № 98/19.12.2017 г.. Изготвени са инвестиционни проекти, издадени са разреше-
ния за строеж и са открити строителни площадки (Протокол 2 от Наредба 3 за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителство) сгради с адм. адреси: ул. „Захари Сто-
янов” № 1, ул. „Йордан Йовков” № 13, ул. „Кирил и Методий” № 8, ул. „Кирил и Мето-
дий” № 18 и ул. „Любен Каравелов” № 4. Допълнително са одобрени проектите за 
сгради с адм. адреси: ул. „Каменица” № 8, ул. „Цар Симеон” № 13., ул. „Максим Горки” 
No 2. На 15.01.2017 г. в конферентната зала на Община гр. Добрич е проведена встъпи-
телна пресконференция и церемония „първа копка“.  

 
Енергийна ефективност в административни сгради  
Индикативната стойност на проекта е била 600 000 лв. и предвижда мерки за енер-

гийна ефективност в сградата на службата за пожарна безопасност, която се намира в 
зоната с потенциал за икономическо развитие.  

На 28.11.2016 г. е подписан ДБФП с рег. № BG16RFOP001-1.011-0001-C01 по проект 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (PC 
ПБЗН) - Добрич“ на стойност 600 000 лв. със срок на изпълнение 28.11.2018 г. Специфич-
ните цели на проекта са: Да се повиши енергийната ефективност в сградата на РДПБЗН 
(РС ПБЗН)-Добрич, чрез изпълнение на пакет от енергоспестяващи мерки; Да се намалят 
разходите на енергия, чрез достигне на клас на енергопотребление "А", за да се постиг-
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нат 60,93% енергийни спестявания, които да повишат с три нива енергийната ефектив-
ност на сградата; Да се подобрят експлоатационните характеристики на сградата и ра-
ботната среда, в съответствие с всички съвременни изисквания за осигуряване на качес-
тво и ефективност на работния процес. Със Заповед на Кмета № 1478/28.11.2016 г. е оп-
ределен част от екипа за изпълнение на дейностите по проекта. Тъй като проектът се 
изпълнява в партньорство с МВР ГД „ПБЗН“ със Заповед на Директора № 19833-
685/29.11.2016 г. са определени служители за позиции координатор и инвеститорски 
контрол. Проведени са и са финализирани всички процедури по ЗОП за избор на изпъл-
нители по дейности. Сключени са Договори с тях. На 20 октомври е даден официален 
старт на СМР дейностите с подписване на протокол № 2. По време на строителство е 
упражняван инвеститорски контрол, а всички дейности са извършени в тясна координа-
ция с ръководството на службата - партньор по проекта. При подписване на договора за 
БФП е информирана общността в местните медии и уеб сайта на Общината.  Изготвен и 
поставен е на подходящо място плакат за проекта А3 в съответствие с Единния наръчник 
на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г;  

Подготвено е встъпително публично събитие за оповестяване пред широката об-
щественост за старта на проекта и проектните дейности. Информирана е общността за 
приноса на ОПРР и ЕСИФ. Събитието е проведено на 06 март 2017 г. в Община град Доб-
рич. Представени са параметрите на договора за безвъзмездна финансова помощ, це-
лите, дейностите и очакваните резултати за общността. В събитието са участвали кметът 
на Общината, Зам.-кметове, екипа по проекта и комисар Дарин Димитров - член на екипа 
и представител на партньора. Встъпителното публично събитие е отразено с над 6 пуб-
ликации в медии (печатни/електронни); Изработени са и са поставени 2 рол-банера на 
видни места в сградите на бенефициента и партньора с цел популяризиране на приноса 
на Европейския фонд за регионално развитие и правителството на Република България 
за осъществяване на проекта, целите и дейностите в рамките на проекта.  

 
Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона 

с потенциал за икономическо развитие“  
Индикативната стойност на проекта е 1 446 029, 28 лв. На 16.12.2016 г. е подписан 

ДБФП с рег. № BG16RFOP001-1.011-0002-C02 по проект „Подобряване, надграждане и 
реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Доб-
рич“ на стойност 1 441 318.08 лв. със срок на изпълнение 16.12.2018 г.. Проектът пред-
вижда да бъдат реконструирани и рехабилитирани два участъка от улица "6-ти септем-
ври" и отклонение: платно - 8540 м2 и тротоари - 3702м2, полагане на пътни знаци и 
маркировка, изграждане на нова оптична мрежа телекомуникационна свързаност, под-
мяна на  уличното осветление с енергоефективно и подобряване на достъпа и свобод-
ното придвижване на хора с увреждания.  

Със Заповеди на кмета № 1605/21.12.2016 г. и № 225/06.03.2017 г. е сформиран 
екип на управление на проекта. Проведени са и са финализирани всички процедури по 
ЗОП за избор на изпълнители по дейности. Сключени са Договори с тях. През месец фев-
руари 2017 г. е проведена информационна среща - пресконференция с медии във връзка 
със запознаване на общността с подписаният договор за БФП и предстоящото реализи-
ране на проекта.  
 

Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“  
Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич“ 
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с индикативна стойност 9 359 814,83 лв. Целта на проекта е да се обнови инфраструкту-
рата на четири детски градини - ДГ № 12, ДГ № 18, ДГ № 25 и ДГ № 32 и три училища - 
ПМГ Иван Вазов, ЕГ Гео Милев и ОУ Христо Ботев. Очакваният резултат е повишаване на 
енергийната ефективност в общински училища и детски градини, осигуряване на дос-
тъпна среда за хора с увреждания и облагородяване на дворните пространства.  

Екипът за управление на ИП предприема действия, за да започне подготовката на 
проектно предложение и същото е подадено на 29.07.2016 г. След извършване на 
оценка на административно съответствие и допустимост оценителната комисия устано-
вява, че по отношение на ДГ № 12 и ДГ № 18, Инвестиционните проекти в Част „Конст-
руктивна“ не изпълняват предписанията в техническите паспорти за цялостно укрепване 
на сградата и усилване на конструкцията, а по отношение на ДГ № 25 не са заложени 
предписаните в техническия паспорт мерки за усилване на конструкцията. В тази връзка 
Община гр. Добрич възлага на външен изпълнител обществена поръчка с предмет „Из-
готвяне на конструктивна експертиза за сградите на трите детски градини, като иска от 
председателя на Оценителната комисия удължаване на първоначално дадения срок 
18.11.2016 г. с още 14 дни за представяне на исканите документи. След представяне и 
приемане на Техническата експертиза, Звеното за управление на ИП установяване необ-
ходимостта от общинско финансиране с цел допроектиране на инвестиционните про-
екти. С оглед на това на сесия, проведена на 29.11.2016 г. Общински съвет дава съгласие 
за поемане на дългосрочен дълг, като 400 000 лв. са гласувани за конструктивно укреп-
ване на ДГ № 12, ДГ № 18, и ДГ № 25. Междувременно, по повод възникналия казус, 
Община гр. Добрич с писмо № 04-06 156/06.12.2016 г. отправя предложение до УО на 
ОПРР за оттегляне на проектното предложение и преминаване към процедура на актуа-
лизация на ИП в посока подаване на две проектни предложения и замяна на основни с 
резервни обекти, което във втората си част не е прието от УО. Изпратено е и писмо до 
автора на Инвестиционния проект “Иво Петров - архитекти“ гр. София, заедно със зада-
ние за допълване на проекта, с цел укрепване за осигуряване на конструктивната носи-
моспособност, сеизмичната осигуреност, безопасни условия и дълготрайност на строе-
жите за посочените детски градини, като му е даден срок за отговор до 21.12.2016 г. 
Поради липса на реакция от проектанта, Общината не е в състояние за представяне на 
необходимите документи в оценителната комисия, която приключва  без решение за 
финансиране. Взема се решение да се подаде ново проектно предложение, което да 
включва четирите обекта, за които е нямало забележки в инвестиционните проекти, а 
именно ДГ № 32, ПМГ Иван Вазов, ЕГ Гео Милев и ОУ Христо Ботев, а Второто проектно 
предложение с проблемните детски градини да бъде подадено, когато Общината раз-
полага с пълна проектна готовност.  

На 27.07.2017 г. в Междинно звено е подадено за оценка проектно предложение 
„Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в град Добрич- I“ На 
28.12.2017 г. се подписва ДБФП с рег. № BG16RFO001-1.011-0005-C01 на стойност 
6035800,15 лв. и срок на приключване 02.10.2020 г. Сформиран е екип за управление на 
проекта със Заповед на Кмета № 2/ 02.01.2018г.. На 23.01.2018 г. е проведена първа ра-
ботна среща между ръководителя на екипа за управление на ИП и екипа на проекта, на 
която са набелязани следващите действия и подготовката на процедурата по избор на 
изпълнители по ЗОП.  

 
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“  
И в този доклад е подчертано, че в ИП програма са заложени два проекта за група 
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дейности “Културна инфраструктура“ обновяване на обекти от културна инфраструктура- 
Концертна зала „Добрич“ и Огледална зала „Нели Божкова“, за които е предвидено да 
бъдат финансирани съвместно - чрез финансови инструменти и безвъзмездна финан-
сова помощ. С избирането на финансовите посредници ще стане възможно кандидатст-
ването с проектни предложения и Общината има готовност за това. Общата индикативна 
стойност на тези проекти е 3 717 535,50 лв.  

Община град Добрич е поела задължението през 2019 г. да пристъпи към измене-
ние на ИП, за да включи в нея допустим социален обект на стойност 1 858 767,75 лв. 

 
Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“  
Отново е посочено, че е предвидена реализацията на един проект на стойност 2 

699 320 лв. Възложена е актуализация на Предпроектно проучване, което е част от кри-
териите за оценка на проектното предложение.  

Посочено е също, че се прави обстоен преглед на проектната готовност по отноше-
ние на бул. „Добричка епопея“, чиято рехабилитация би следвало да бъде част от про-
ектното предложение.  

 
В доклада за 2018 г. са визирани следните проекти, групирани по приоритети, 

както следва: 
Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и 

жилищни сгради“ 
Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 
На 04.01.2017 г. е подписан ДБФП с рег. № ВС16РРОР001-1.011-0003-С02 по проект 

“Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ на стойност 
3 038 478,90 лв. със срок на изпълнение 04.01.2019 г. В проекта са включени девет сгради 
обект на интервенция с адреси: 1. гр. Добрич ул. „Каменица“ №8 - социална зона; 2. гр. 
Добрич ул. „Кирил и Методий“ 8 - публична зона; 3. гр. Добрич ул. „Кирил и Методий“ 
№18- публична зона; 4. гр. Добрич ул. „Любен Каравелов“ № 4 - публична зона; 5. гр. 
Добрич ул. „Максим Горки“ 2 - публична зона; 6. гр. Добрич ул. „Страцин“ №4 - публична 
зона; 7. гр. Добрич ул. „Цар Симеон“ 13 - публична зона; 8. гр. Добрич ул. „Захари Стоя-
нов“ №1 - публична зона; 9. гр. Добрич ул. „Йордан Йовков“ №13 - публична зона. На 
14.05.2018 г. е сключен Договор с предмет “Инженеринг - проектиране, авторски надзор 
и изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност за ул. „Страцин“ 
№ 4”. Това е единственият обект, за който е обявена повторна процедура за избор на 
изпълнител по ЗОП поради отказ от сключване на договор при проведена предходна 
процедура. 

В тази връзка поради забава в изпълнението на този обект Община град Добрич 
иска от УО ОПРР удължаване срока на ДБФП в резултат на което на 19.12.2018 г. е под-
писан анекс с нов срок - 04.04.2019 г. 

Строителството е приключило, като обектите са въведени в експлоатация, както 
следва: 

УВЕ-34/20.04.2018 г. за ул. „Захари Стоянов” № 1; 
УВЕ-16/01.03.2018 г. за ул. „Йордан Йовков” № 13; 
УВЕ-76/24.08.2018 г. за ул. „Каменица” № 8; 
УВЕ-29/10.04.2018 г. за ул. „Кирил и Методий” № 8; 
УВЕ-37/25.04.2018 г. за ул. „Кирил и Методий” № 18; 
РП №ДК-07-Д-16/05.06.2018 г. за ул. „Любен Каравелов” N2 4; 
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УВЕ-102/29.11.2018 г. за ул. „Максим Горки” № 2; 
РП №ДК-08-Д-28/03.10.2018 г. за ул. „Цар Симеон” № 13. 
Посочено е, че предстои довършване на обекта на ул. „Страцин” №4 и провежда-

нето на процедурата по ЗУТ за въвеждане в експлоатация. 
През 2018 г. работата на екипа е свързана основно с осъществяване на контрол по 

изпълнението на сключените договори като: 
− Проверки на строителните дейности на обектите; 
− Проверка на документи, свързана с отчитането на извършени дейности по склю-

чени договори. 
 
Енергийна ефективност в административни сгради 
По проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата 

на РДПБЗН (РС ПБЗН) - Добрич“ са приключени СМР. Обектът е приет с акт 15/17.09.2018 
г. Издадено е Разрешение за ползване на обекта 1220/18.10.2018 г . Поради времевият 
период на забавата от страна на изпълнителя е достигнат максималния уговорен про-
цент на неустойка, която е удържана от изпълнителя. При заложен индикатор „Пониже-
ние на годишното потребление на първична енергия от обществени сгради“ в рамката 
за изпълнение на ИП , като междинна цел за 2018 г. - 368 098 kwh/год., след изпълнение 
на ЕСМ е отчетено понижение 849 868 kwh/год. Заключителното събитие е проведено 
на 28 ноември 2018 г. в сградата на РД ПБЗН. Проектът и проектните дейности са отра-
зени с над 15 публикации в печатни/електронни медии. 

 
Инвестиционен приоритет “Градска среда“, група дейности „Зона с потен-

циал за икономическо развитие“ 
Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с 

потенциал за икономическо развитие“ 
Подписан е договор с изпълнител за извършване на СМР по проекта по Обособена 

позиция 1 и по Обособена позиция 2: „Изграждане на улично осветление и оптична 
връзка-телекомуникация на улица „6-ти септември”. Открива се строителна площадка 
на 03 април 2018 г. 

Работата на изпълнителите по ОП1 и ОП2 е приета в срок. Строителният надзор 
съвместно с експертите по проекта и фирмите изпълнители подготвя цялостна докумен-
тация за свикване на Държавна приемателна комисия. Комисията заседава и извърши 
проверка на място на 2 октомври 2018 г. Обектът е приет на 23 октомври 2018 г. 

 
Инвестиционен приоритет „Градска среда“, група дейности „Градска среда“ 
В ИП е заложен срок за подаване на проектно предложение в периода 2018-2020 

г. На 19.11.2018 г. е сключен ДБФП по проект „Реконструкция и благоустрояване на град-
ска среда в гр. Добрич“ на стойност 6 489 146,90 лв. със срок на изпълнение 30 месеца. 
Проектът обхваща шест обекта, два от тях- ул. „Теменуга“, която включва и благоустроя-
ване, озеленяване и реконструкция на комбинирани детски и спортни площадки и ул. 
„Детелина“ са от зоната с преобладаващ социален характер, а останалите четири обекта 
- ул. “Св. Св. Кирил и Методий“, която включва благоустрояване, озеленяване и изграж-
дане на нова комбинирана детска площадка, тенис маса и фитнес уреди, ул. “ Г. Кирков“, 
ул. „Максим Горки“ и ул. „Ст. Михайловски“ са от зоната за въздействие с публични фун-
кции с висока обществена значимост- Централна градска част. 
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Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ 
На 28.12.2017 г. е сключен договор за БФП по проект „Реконструкция и обновяване 

на образователна инфраструктура в Добрич- I“ на стойност 6 035 800,15 лв. Срок на из-
пълнение 30 м. 

Целта на проекта е да се обнови инфраструктурата на една детска градина - ДГ № 
32 и три училища - ПМГ “Иван Вазов”, ЕГ “Гео Милев” и ОУ “Христо Ботев”. С реализира-
нето на проекта се цели да се повиши енергийната ефективност в общински училища и 
детски градини, да се осигури достъпна среда за хора с увреждания, да се облагородят 
дворните пространства. 

Сформиран е екип за управление на проекта със Заповед на Кмета № 2/ 02.01.2018 
г., който включва ръководител, четирима координатори - Директорите на учебните за-
ведения, счетоводител, експерт „Обществени поръчки“, експерт вътрешен контрол и не-
редности, четирима експерти инвеститорски контрол - служители на общината, и техни-
чески сътрудник. На 23.01.2018 г. е проведена първа работна среща между ръководи-
теля на екипа за управление на ИП и екипа на проекта, на която са набелязани следва-
щите действия и подготовката на процедурата по избор на изпълнители по ЗОП. Обявени 
са всички обществени поръчки. Избрани са изпълнители, с които са сключени договори. 
За ОУ “Христо Ботев” е проведена повторна процедура. Открити са строителни пло-
щадки и изпълнителите се подготвят за същинските работи. 

 
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ 
Група дейности Социална инфраструктура 
Съгласно Споразумение за реализация на ИП, чл. 4, ал. 4 Община град Добрич е 

длъжна 2019 г. да включи в ИП допустим социален обект. Изпълнявайки процедура за 
актуализация на ИП и предоставяне на БФП по процедура ВG16RFОР001-1.001-039 „Из-
пълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Об-
щина гр. Добрич, изпълни това свое задължение, като месец юли 2018 г. включи проект 
“Реконструкция на сграда с цел разкриване на нова социална услуга - приют за бездомни 
лица и семейства“ с индикативен бюджет 475 000 лв., находяща се в зона с публични 
функции с висока обществена значимост. След проведена обществена поръчка е избран 
изпълнител и сключен договор с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект за обект: 
приют за бездомни лица и семейства”.  

Група дейности “Културна инфраструктура“ 
В ИП са заложени два проекта за обновяване на обекти от културна инфраструктура 

- Концертна зала „Добрич“ и Огледална зала „Нели Божкова“, за  които е предвидено да 
бъдат финансирани съвместно - чрез финансови инструменти и безвъзмездна финан-
сова помощ. Проведени са срещи с финансов посредник във връзка с кандидатстване с 
проектно предложени за Огледална зала „Нели Божкова“ с индикативна стойност 1 150 
533,30 лв. Успоредно с това експерти от общината извършват преглед на проекта с оглед 
актуализация на отделни части при необходимост. 
 

Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ 
На 23.11.2018 г. в Междинно звено гр. Добрич е подадено за оценка проектно 

предложение „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ на 
стойност 5 049 542,40 лв. със срок на изпълнение 30 месеца. Конкретните цели на про-
екта са: да се изгради интелигентна транспортна система за осигуряване на приоритет 
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на масовия градски транспорт, на превозните средства за неотложна помощ, както и на-
маляване на транспортните задръжки и улесняване на трафика, чрез осъвременяване на 
системата за контрол на кръстовищата с възможност за настройка според сезонната пе-
риодичност на натовареността на трафика; да се реконструира основен пътен възел, 
свързващ северното и южна транспортна дъга на града чрез рехабилитация на бул. „Доб-
ричка епопея“ с две платна, всяко с дължина 1500 м., вкл. подобект мостово съоръже-
ние; реконструкция на ул. „Панайот Хитов“ с дължина 797,298 м. ведно с тротоари; да се 
разшири наличната инфраструктура за велосипеден транспорт, чрез обособяване на са-
мостоятелни велоалеи с двупосочно движение извън централната градска част. Обявена 
е обществена поръчка с две обособени позиции с предмет „Извършване на реконструк-
ция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари и благоустрояване“.  

Общ размер на БФП по подадени проектни предложения и сключени договори: 20 
506 839,89 лв. 

Неусвоен ресурс по ИП: 7 692 322,92 лв. 
Инвестиционни приоритети по които могат да бъдат подавани проектни предло-

жения от Община Добрич: Енергийна ефективност в сграден фонд и Социална и културна 
инфраструктура. 

Срок за подаване на проектни предложения: текущо до 31.12.2019 г. с изключение 
на културна инфраструктура, чийто срок е до 31.12.2020 г. 

 
В доклада за 2019 г. са визирани следните проекти, групирани по приоритети, 

както следва: 
Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и 

жилищни сгради“ 
Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 
На 04.01.2017 г. е подписан ДБФП с рег. № ВС16РРОР001-1.011-0003-С02 по проект 

“Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ на стойност 
3 038 478,90 лв. със срок на изпълнение 04.01.2019 г. В проекта са включени девет сгради 
обект на интервенция с адреси: 1. гр. Добрич ул. „Каменица“ №8 - социална зона; 2. гр. 
Добрич ул. „Кирил и Методий“ 8 - публична зона; 3. гр. Добрич ул. „Кирил и Методий“ 
№18- публична зона; 4. гр. Добрич ул. „Любен Каравелов“ № 4 - публична зона; 5. гр. 
Добрич ул. „Максим Горки“ 2 - публична зона; 6. гр. Добрич ул. „Страцин“ №4 - публична 
зона; 7. гр. Добрич ул. „Цар Симеон“ 13 - публична зона; 8. гр. Добрич ул. „Захари Стоя-
нов“ №1 - публична зона; 9. гр. Добрич ул. „Йордан Йовков“ №13 - публична зона. На 
14.05.2018 г. е сключен Договор с предмет “Инженеринг - проектиране, авторски надзор 
и изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност за ул. „Страцин“ 
№ 4”. Това е единственият обект, за който е обявена повторна процедура за избор на 
изпълнител по ЗОП поради отказ от сключване на договор при проведена предходна 
процедура. 

В тази връзка поради забава в изпълнението на този обект Община гр. Добрич иска 
от УО ОПРР удължаване срока на ДБФП в резултат на което на 19.12.2018 г. е подписан 
анекс с нов срок - 04.04.2019 г. 

Строителството е приключило, като обектите са въведени в експлоатация, както 
следва: 

УВЕ-34/20.04.2018 г. за ул. „Захари Стоянов” № 1; 
УВЕ-16/01.03.2018 г. за ул. „Йордан Йовков” № 13; 
УВЕ-76/24.08.2018 г. за ул. „Каменица” № 8; 
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УВЕ-29/10.04.2018 г. за ул. „Кирил и Методий” № 8; 
УВЕ-37/25.04.2018 г. за ул. „Кирил и Методий” № 18; 
РП №ДК-07-Д-16/05.06.2018 г. за ул. „Любен Каравелов” N2 4; 
УВЕ-102/29.11.2018 г. за ул. „Максим Горки” № 2; 
РП №ДК-08-Д-28/03.10.2018 г. за ул. „Цар Симеон” № 13. 
Посочено е, че е довършен обекта на ул. „Страцин” №4 и е въведен в експлоатация. 
През 2019 г. работата на екипа е свързана основно подготовка за отчитане и искане 

на верификация по проекта. 
Енергийна ефективност в административни сгради 
По проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата 

на РДПБЗН (РС ПБЗН) - Добрич“ са приключени СМР. Обектът е приет с акт 15/17.09.2018 
г. Издадено е Разрешение за ползване на обекта 1220/18.10.2018 г . Поради времевият 
период на забавата от страна на изпълнителя е достигнат максималния уговорен про-
цент на неустойка, която е удържана от изпълнителя. При заложен индикатор „Пониже-
ние на годишното потребление на първична енергия от обществени сгради“ в рамката 
за изпълнение на ИП , като междинна цел за 2018 г. - 368 098 kwh/год., след изпълнение 
на ЕСМ е отчетено понижение 849 868 kwh/год. Заключителното събитие е проведено 
на 28 ноември 2018 г. в сградата на РД ПБЗН. Проектът и проектните дейности са отра-
зени с над 15 публикации в печатни/електронни медии. 

В доклада е посочено, че проектът е приключил в срок. Достигнати са заложените 
индикатори. Подаден е финален технически и финансов отчет. Възстановени са разхо-
дите от УО 

 
Инвестиционен приоритет “Градска среда“, група дейности „Зона с потен-

циал за икономическо развитие“ 
Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с 

потенциал за икономическо развитие“ 
Подписан е договор с изпълнител за извършване на СМР по проекта по Обособена 

позиция 1 и по Обособена позиция 2: „Изграждане на улично осветление и оптична 
връзка-телекомуникация на улица „6-ти септември”. Открива се строителна площадка 
на 03 април 2018 г. 

Работата на изпълнителите по ОП1 и ОП2 е приета в срок. Строителният надзор 
съвместно с експертите по проекта и фирмите изпълнители подготвя цялостна докумен-
тация за свикване на Държавна приемателна комисия. Комисията заседава и извърши 
проверка на място на 2 октомври 2018 г. Обектът е приет на 23 октомври 2018 г. 

Отчита се, че проектът е приключил в срок. Има преизпълнение на заложените ин-
дикатори, което е прието от УО. Подаден е финален технически и финансов отчет. Възс-
тановени са разходите от УО. 

 
Инвестиционен приоритет „Градска среда“, група дейности „Градска среда“ 
В ИП е заложен срок за подаване на проектно предложение в периода 2018-2020 

г. На 19.11.2018 г. е сключен ДБФП по проект „Реконструкция и благоустрояване на град-
ска среда в гр. Добрич“ на стойност 6 489 146,90 лв. със срок на изпълнение 30 месеца. 
Проектът обхваща шест обекта, два от тях- ул. „Теменуга“, която включва и благоустроя-
ване, озеленяване и реконструкция на комбинирани детски и спортни площадки и ул. 
„Детелина“ са от зоната с преобладаващ социален характер, а останалите четири обекта 
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- ул. “Св. Св. Кирил и Методий“, която включва благоустрояване, озеленяване и изграж-
дане на нова комбинирана детска площадка, тенис маса и фитнес уреди, ул. “ Г. Кирков“, 
ул. „Максим Горки“ и ул. „Ст. Михайловски“ са от зоната за въздействие с публични фун-
кции с висока обществена значимост- Централна градска част. 

Предвидените строително монтажни дейности имат за цел да осигурят подобря-
ване състоянието на уличната мрежа, прилежащите тротоари, зони за паркиране, пови-
шаване комфорта на пътуване и подобряване  на пропускателната възможност на въз-
лова пътна инфраструктура, подобряване на безопасността. Назначен е екип за управле-
ние на проекта. Обявени са процедури по ЗОП за избор на изпълнители по съответните 
дейности. Сключен е договор за упражняване на независим строителен надзор. 

През отчетната 2019 година са сключени договори с изпълнители за извършване 
на строителни и монтажни дейности, в резултат на които са: 

- рехабилитирани и реконструирани 4 км. улична мрежа (над 30 000 кв.м.), подме-
нени бордюри, тротоари настилки над 22 000 кв.м., осигурена е достъпна среда; 

- възстановени зони за обществен отдих – благоустроени и озеленени междубло-
кови и вътрешно квартални пространства, кътове за отдих над 20 000 кв.м.; 

- създадени условия за игри и спорт на деца и младежи, подобрена безопасност; 
- подменени настилки при транспортни връзки и паркинги, подменено парково об-

завеждане, включително осветителни тела и други; 
- трайно са подобрени характеристиките на градската и околната среда.  
 
Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ 
На 28.12.2017 г. е сключен договор за БФП по проект „Реконструкция и обновяване 

на образователна инфраструктура в Добрич- I“ на стойност 6 035 800,15 лв. Срок на из-
пълнение 30 м. 

Целта на проекта е да се обнови инфраструктурата на една детска градина - ДГ № 
32 и три училища - ПМГ “Иван Вазов”, ЕГ “Гео Милев” и ОУ “Христо Ботев”. С реализира-
нето на проекта се цели да се повиши енергийната ефективност в общински училища и 
детски градини, да се осигури достъпна среда за хора с увреждания, да се облагородят 
дворните пространства. 

Сформиран е екип за управление на проекта със Заповед на Кмета № 2/ 02.01.2018 
г., който включва ръководител, четирима координатори - Директорите на учебните за-
ведения, счетоводител, експерт „Обществени поръчки“, експерт вътрешен контрол и не-
редности, четирима експерти инвеститорски контрол - служители на общината, и техни-
чески сътрудник. На 23.01.2018 г. е проведена първа работна среща между ръководи-
теля на екипа за управление на ИП и екипа на проекта, на която са набелязани следва-
щите действия и подготовката на процедурата по избор на изпълнители по ЗОП. Обявени 
са всички обществени поръчки. Избрани са изпълнители, с които са сключени договори. 
За ОУ “Христо Ботев” е проведена повторна процедура и на 08.03.2019 год. се сключва 
договор за СМР за обект ОУ „Христо Ботев“. В процес на изпълнение са всички договори 
по СМР. 

 
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ 
Група дейности Социална инфраструктура 
Съгласно Споразумение за реализация на ИП, чл. 4, ал. 4 Община град Добрич е 

длъжна 2019 г. да включи в ИП допустим социален обект. Изпълнявайки процедура за 
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актуализация на ИП и предоставяне на БФП по процедура ВG16RFОР001-1.001-039 „Из-
пълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Об-
щина гр. Добрич изпълнява това свое задължение, като месец юли 2018 г. включва про-
ект “Реконструкция на сграда с цел разкриване на нова социална услуга - приют за без-
домни лица и семейства“ с индикативен бюджет 475 000 лв., находяща се в зона с пуб-
лични функции с висока обществена значимост. След проведена обществена поръчка е 
избран изпълнител и сключен договор с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект 
за обект: приют за бездомни лица и семейства”.  

През 2019 г. е изготвено проектно предложение „Реконструкция на сграда за приют 
за бездомни лица и семейства“, което е подадено към МЗ на 24.10.2019 г. за оценка. 

Група дейности “Културна инфраструктура“ 
В ИП са заложени два проекта за обновяване на обекти от културна инфраструктура 

- Концертна зала „Добрич“ и Огледална зала „Нели Божкова“, за  които е предвидено да 
бъдат финансирани съвместно - чрез финансови инструменти и безвъзмездна финан-
сова помощ. Проведени са работни срещи с представители на финансов посредник – 
Регионален фонд за градско развитие гр. София  и е започнала същинската работа във 
връзка с процедурата по кандидатстване с проектно предложение за проект „Основен 
ремонт и обновяване на концертна зала Добрич“ със заложена индикативна стойност на 
БФП 1 283 501.10 лв.. Успоредно с това експерти от общината извършват преглед на 
всички части на инвестиционните проекти за зала Добрич и Огледална зала Нели Бож-
кова и констатират, че е необходима актуализация. 
 

Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ 
На 23.11.2018 г. в Междинно звено гр. Добрич е подадено за оценка проектно 

предложение „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ на 
стойност 5 049 542,40 лв. със срок на изпълнение 30 месеца. Проектното предложение 
не е одобрено. Възложено е и е извършено актуализиране на предпроектното проуч-
ване. 

През 2019 г., след указания на УО е подадено ново проектно предложение с вклю-
чени следните дейности: 

- Обновяване на транспортната инфраструктура и съоръжения към нея – рехабили-
тация на бул. „Добричка епопея“ с две платна, всяко с дължина 1500 м., вкл. подобект 
мостово съоръжение; 

- Внедряване на интелигентна система за управление на трафика; 
- Изграждане на система за управление на обществения транспорт; 
- Облагородяване на спирките на обществения транспорт – 30 бр.; 
- Закупуване на подвижен състав – 4 електробуса, зарядни станции – 2 броя и мас-

лен трансформатор – 1 бр. 
За целите на проектното предложение е прекратена обособена позиция № 1 по 

отношение на дейностите за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари 
и благоустрояване по ул. „Панайот Хитов“. 

На 06.11.2019 г. е сключен договор за възлагане изпълнението на обособена пози-
ция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари и благоустрояване 
по бул. „Добричка епопея“, рехабилитация и основен ремонт на пост при км. 0+370 по 
бул. „Добричка епопея““. 

Планирано е проектът да се изпълнява в партньорство с общинско дружество 
„Градски транспорт“ ЕООД Добрич. Проектното предложение е на стойност 8 183 546,72 
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лв. от които: БФП в размер на 7 856 290,60 лв. и 327 256,12 лв. собствен принос, осигурен 
от „Градски транспорт“ ЕООД Добрич, представляващ възстановим ДДС за електробуси, 
зарядни станции и трансформатор. Проектът е одобрен и на 12.03.2020 е сключен дого-
вор за финансиране.  

 
Актуализиран размер на БФП през 2019 г. по подадени проектни предложения и 

сключени договори: 17 604 744,03 лв. 
Неусвоен ресурс по ИП: 10 594 418,80 лв. 
Инвестиционни приоритети, по които могат да бъдат подавани проектни предло-

жения от Община Добрич: Енергийна ефективност в сграден фонд и Социална и културна 
инфраструктура. 

Срок за подаване на проектни предложения за Инвестиционен приоритет „Соци-
ална инфраструктура“ за Група дейности „Културна инфраструктура“ - 31.12.2020 г. 

 
6.2. Общ преглед на планирания финансов ресурс 

В съответствие с указанията и насоките на Министерството на регионалното разви-
тие и благоустройството към процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за разработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, 
Планът на град Добрич съдържа таблица с Обобщено представяне на програмата за не-
говата реализация. Финансовата информация е систематизирана и представена по зони 
за въздействие и по източници на финансиране. Общият планиран финансов ресурс за 
изпълнение на ИПГВР на град Добрич възлиза на 197,503 млн. лв. В долната фигура е 
показано планираното разпределение на финансовия ресурс по зони за въздействие. 
 
Фигура 1: Разпределение на планираните ресурси за изпълнение на ИПГВР по зони за въздейс-
твие 

 
 
Както се вижда от фигурата, предвидено е близо 56% от средствата в Програмата 

за реализация на ИПГВР на Община град Добрич да се разходват за инвестиции в Зона 
за въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско значение", като близо 53% от 
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ресурсите в зоната са заделени за Комплексен проект ЗВIV-4 "Развитие на интегрирана 
системата на градския транспорт на град Добрич“ и още 27% са предвидени за Комплек-
сен проект ЗВIV-6 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на мно-
гофамилни жилищни сгради". Общо планираният ресурс за двата проекта представлява 
45% от целия бюджет на ИПГВР на гр. Добрич. 

Други близо 27% от средствата са предназначени за проекти, попадащи в обхвата 
на Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена значимост". Предви-
дените проекти по останалите две зони формират едва 17% от общия бюджет ИПГВР. 

Общо 61% (121,104 млн. лв.) е планирано да бъдат осигурени по линия на Евро-
пейските структурни и инвестиционни фондове в рамките на Ос 1 на ОПРР 2024-2020 г.. 
Очакванията са били частни инвеститори да допринесат с около 14% от ресурсите. Оста-
налата част се осигурява от собствени средства за съфинансиране (близо 4%), от репуб-
ликанския бюджет (8%) и от други инвестиционни фондове (близо 10%). Финансовият 
план не предвижда подкрепа на инвестиционната програма с изцяло собствени средс-
тва, от национални програми, от дарения или от други донори. 

 
Финансовото изпълнение на ИПГВР на град Добрич 2014-2020 г. 
Данните сочат, че планираният ресурс за реализация на ИПГВР на град Добрич е в 

размер на 197,503 млн. лева. Към датата на настоящия доклад данните сочат, че реали-
зирани и/или в процес на реализация са проекти на обща стойност от близо 58,893 млн. 
лв. или 29,8% от планирания ресурс за реализация, от които: 

- 50,074 млн. лв. е стойността на изпълнените проекти; 
- 8,819 млн. лв. е стойността на проектите в процес на изпълнение. 
Следващата таблица обобщава постигнатия напредък в изпълнение на ИПГВР на 

град Добрич за периода 2014-2020 г., общо и по зони за въздействие. 
 
Таблица 3: Финансово изпълнение по зони за въздействие за периода от 2014 до 31 октом-
ври 2020 г., лева 
 

Финансово  
изпълнение  

Зона за въз-
действие I 
"Преоблада-
ващ социален 
характер" 

Зона за въз-
действие II 
"Публични 
функции с ви-
сока общест-
вена значи-
мост" 

Зона за въз-
действие III 
"Потенциал за 
икономическо 
развитие" 

Зона за въз-
действие IV 
"Хоризон-
тални проекти 
с общоград-
ско значение"  

Общо ИПГВР 
на град Доб-
рич 2014-2020 
г. 

Общ бюджет 22,899,400.00 54,099,200.00 10,354,500.00 110,150,300.00 197,503,400.00 
Изпълнени проекти 
към 31.10.2020 г. (Ве-
рифицирани средс-
тва + санкции) 

4,774,198.38 8,294,488.29 2,242,297.87 34,763,400.03 49,844,908.76 

Изпълнение 
(31.10.2020 г.), % 20.8% 15.3% 21.7% 31.6% 25.4% 

            
Проекти в изпълне-
ние 635,526.49 0.00 0.00 8,183,546.72 8,819,073.21 

Проекти в изпълне-
ние, % 2.8% 0.0% 0.0% 7.4% 4.5% 

            
Очаквано изпълне-
ние 5,409,724.87 8,294,488.29 2,242,297.87 42,946,946.75 58,663,981.97 
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Финансово  
изпълнение  

Зона за въз-
действие I 
"Преоблада-
ващ социален 
характер" 

Зона за въз-
действие II 
"Публични 
функции с ви-
сока общест-
вена значи-
мост" 

Зона за въз-
действие III 
"Потенциал за 
икономическо 
развитие" 

Зона за въз-
действие IV 
"Хоризон-
тални проекти 
с общоград-
ско значение"  

Общо ИПГВР 
на град Доб-
рич 2014-2020 
г. 

Очаквано финансово 
изпълнение на 
ИПГВР на град Доб-
рич за периода 2014-
2020 г. 

23.6% 15.3% 21.7% 39.0% 29.7% 

            
Неразходвани средс-
тва, лв. 17489675.13 45804711.71 8112202.13 67203353.25 138839418.03 

Неразходвани средс-
тва, % 76.4% 84.7% 78.3% 61.0% 70.2% 

Източник: ИСУН, данни от общината, Българска банка за развитие, собствени изчисления 
 
Като цяло, основен инструмент за реализацията на ИПГВР на гр. Добрич е проце-

дура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16RFOР001-1.001-
040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", която 
се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско разви-
тие" на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по която Община град 
Добрич е конкретен бенефициент. Общото осигурено финансиране е на стойност 28 647 
972.42 лв.6, което представлява 26,65% от предварително планирания ресурс по линия 
на Европейските структурни и инвестиционни фондове в рамките на Ос 1 на ОПРР 2024-
2020 г. 

По-задълбочен преглед и анализ на финансовото изпълнение на Програмата за ре-
ализация на ИПГВР на град Добрич показва, че към 31.10.2020 г., за всички групи проекти 
от трите зони за въздействие, са реализирани разходи в размер на 50 074 384.57 лв., като 
сумата представлява около 25,4% от бюджета на Програмата на ИПГВР. Още няколко 
проекта са в процес на реализация, като след тяхното изпълнение, очакваното финан-
сово изпълнение може да достигне до близо 30% от предварително планирания ресурс. 

По отношение на зоните за въздействие, най-голям напредък е постигат в Зона за 
въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско значение", където към момента 
на оценка инвестираният ресурс възлиза на 34,763 млн. лв. (31,6% от предварителният 
бюджет), и в процес на изпълнение са проекти за още 8,183 млн. лв. На следващо място 
по усвояемост на бюджетираните средства са проектите Зона за въздействие I "Преоб-
ладаващ социален характер". Към момента финансовото изпълнение в зоната възлиза 
на 4,774 млн. лв. или над 20% от предварителния бюджет. В Зона за въздействие III "По-
тенциал за икономическо развитие" реалният размер на инвестиции възлиза на над 2,2 
млн. лв., като отчетеното изпълнение е в размер на над 21.7% от предвидения за зоната 
бюджет. Независимо, че като абсолютна сума, инвестициите в Зона за въздействие II 
"Публични функции с висока обществена значимост" са на стойност 8,294 млн. лв., сте-
пента на финансово изпълнение до момента е най-ниско – общо 15,3%. 

 
 

 
6 Споразумение за Реализиране на инвестиционната програма, рег.№ ВС16RFOР001-1.001-040-0011-СО1 
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Фигура 2: Финансово изпълнение на ИПГВР на град Добрич по зони за въздействие към 
31.10.2020 г., в лв. 

 
Източник: ИСУН, данни от общината, Българска банка за развитие, собствени изчисления 

 
Финансово изпълнение в Зона за въздействие I "Преобладаващ социален ха-

рактер" 
Зоната включва общо 4 комплексни проекта с предвиден ресурс от 22,889 млн. 

лв. Към датата на изготвяне на настоящия доклад данните сочат, че степента на финан-
сово изпълнение на база реализираните проекти възлиза на 20.85% от планирания ре-
сурс. В процес на изпълнение е проект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни 
лица и семейства” на стойност 575 565. лв., с който степента на финансово изпълнение 
ще достигне 5,409 млн. лв. или 23,6% от планирания ресурс. По-детайлен анализ на ин-
вестициите в анализираната зона показва, че най-високо е изпълнението на проекти в 
сектор „Образование“ (1,436 млн. лв.) и „Градска среда“ (2,188 млн. лв.), където степента 
на финансово изпълнение е съответно над 35% и над 26%. Единствено в Комплексен про-
ект ЗВI-4 "Изграждане и обзавеждане на парк "Св. Димитър" няма данни за реализи-
рани проекти. 

За изпълнението на проектите в анализираната зона се разчита главно на БФП, 
които са близо 99% от инвестираните средства, като дела на усвояемост възлиза на 90% 
спрямо договорените. Прави впечатление процента на санкции вследствие на констати-
рани нарушения в хода на изпълнение, които възлизат на 9,3% от договорените средс-
тва. В таблицата по-долу е дадено равнището на финансово изпълнение в рамките на 
ЗВI. 
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Таблица 4: Общо финансово изпълнение (млн. лв.) в Зона за въздействие I "Преобладаващ со-
циален характер“, към 31.10.2020 г. в хил. лв. и процент  

Комплексни 
проекти  

Пл
ан

ир
ан

а 
ст

ой
но

ст
 н

а 
ин

ве
ст

иц
ии

те
  

 О
тн

ос
ит

ел
ен

 д
ял

  
Изпълнени проекти към 31 октомври 2020 г.  Проекти в изпълнение  

Степен на 
финан-
сово из-

пълнение  

Договорирани 
средства  

О
тч

ет
ен

а 
ст

ой
но

ст
 н

а 
из

пъ
лн

ен
ит

е 
пр

ое
кт

и 
 

Финансови 
корекции  

БФ
П 

(Е
С 

и 
на

ци
о-

на
лн

о 
фи

на
нс

ир
ан

е)
  

Со
бс

тв
ен

о 
фи

на
нс

и-
ра

не
  

Договорирани 
средства  

Изпълнение 
към 31.10. 

2020 г.  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10=(4+5)/1  
Комплексен 
проект ЗВI-1 
"Образова-
телна инф-
раструк-
тура"  

4,963  21.7% 1,495 1,436 0,333  1,436  - - - 35.65% 

Компл. про-
ект ЗВI-2 
"Соц. инф-
раструк-
тура"  

6,966  30.4% 0,700 0,698   0,656  0,042 0,635    10.16% 

Компл. про-
ект ЗВI-3 
"Градска 
среда"  

8,636  37.7% 2,626  2,188  0,115 2,188 - - - 26.68% 

Компл. про-
ект ЗВI-4 
"Изграж-
дане и об-
завеждане 
на парк "Св. 
Димитър"  

2,332  10.2% - - - - - - -  

Общо - ЗВ I 
"Преобла-
даващ со-
циален ха-
рактер"  

22,899  100.0% 4,822 4,324  0,450  4,281  0,42  0,635  - 20.85% 

Източник: ИСУН, данни от общината, Българска банка за развитие, собствени изчисления 
 
Финансово изпълнение в Зона за въздействие II "Публични функции с висока 

обществена значимост" 
В ЗВ II са предвидени общо 54,099 млн. лв. или 27% от планираните ресурси за из-

пълнение на ИПГВР на град Добрич. В рамките на зоната са включени 9 (девет) комплек-
сни проекта, а общото ниво на финансово изпълнение достига до 15,33% (7,853 млн. лв.). 
Неизпълнените възлизат на 45,804 млн. лв., като за 4 (четири) от тях няма данни за из-
пълнение, а именно 
- Комплексен проект ЗВII-3 "Социална инфраструктура"; 
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- Комплексен проект ЗВII-4 "Здравна инфраструктура"; 
- Комплексен проект ЗВII-6 "Реконструкция на третата част на градския парк "Св. Ге-

орги" и зелената ивица по бул. "25-ти септември" зад паметника на "Хан Аспарух"; 
- Комплексен проект ЗВII-8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III и кв.513 

УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. Организиране на пазар на 
производителите". 

Към 31.10.2020 г., най-висок е размерът на инвестициите в рамките на Комплексен 
проект ЗВII-1 "Образователна инфраструктура" - 4,439 млн. лв., което представлява 
близо 57% от разходите в ЗВII. Отчетените разходи показват, че в рамките на комплекс-
ния проект, степента на финансово изпълнение възлизат на 147,8% от предварително 
планираните. Независимо, че са предвидени най-голям ресурс по Комплексен проект 
ЗВII-5 "Градска среда" (близо 54% от планирания за зоната), отчетените разходи възлизат 
едва на 10,3% (2,858 млн. лв.). По данни на общинската администрация, основните ин-
вестиции в това направления се отчита по проекти, свързани с: 
- Реконструкция и благоустрояване уличната пътна мрежа (ул. „Георги Кирков, ул. 

„Максим Горки“, ул. Стоян Михайловски", и ул. „Св. Св. Кирил и Методий"; 
- Озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане детска площадки. 

По-високи нива на изпълнение се отчитат по Комплексен проект ЗВII-7 "Реконст-
рукция на зала "Добротица" – близо 22.1% (0,369 млн. лв.). 

Изпълнението по източници на финансиране сочи, че основният източник са без-
възмездните средства - 98% (7,667 млн. лв.) от отчетените. Размерът на усвояемост е 
сравнително висок, като достига до 93% от договорения ресурс. Собствените средства 
използвани за реализация на проекти в ЗВII възлиза на 0,626 млн. лв. в т.ч. наложени 
финансови корекции по проекти с външно финансиране. 

В следващата таблицата са обобщените основните финансови параметри в рам-
ките на Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена значимост". 

 
Таблица 5: Общо финансово изпълнение (млн. лв.) в Зона за въздействие II "Публични функции 
с висока обществена значимост", към 31.10.2020 г. в хил. лв. и процент 

Комплексни проекти 

Плани-
рана 

стойност 
на ин-

вестици-
ите 

Относи-
телен 
дял 

Изпълнени проекти към 31 октомври 2020 г. 

Степен на 
изпълне-

ние 

Догово-
рирани 

средства 

Отчетена 
стойност 
на изпъл-

нените 
проекти 

Финан-
сови ко-
рекции 

БФП (ЕС и 
нацио-

нално фи-
нансиране) 

Собст-
вено фи-

нанси-
ране 

  1 2 3 4 5 6 7 10=(4+5)/1 
Комплексен проект 
ЗВII-1 "Образователна 
инфраструктура"  

3,205 5.93% 4,631 4,439 0,297 4,439  147.79% 

Комплексен проект 
ЗВII-2 "Културна инф-
раструктура"  

5,517 10.20% 0,171 0,106   0,106 1.92% 

Комплексен проект 
ЗВII-3 "Социална инф-
раструктура"  

0,362 0.67%      0.00% 

Комплексен проект 
ЗВII-4 "Здравна инфрас-
труктура"  

2,632 4.87%      0.00% 

Комплексен проект 
ЗВII-5 "Градска среда"  29,171 53.92% 3,210 2,858 0,142 2,858  10.29% 
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Комплексни проекти 

Плани-
рана 

стойност 
на ин-

вестици-
ите 

Относи-
телен 
дял 

Изпълнени проекти към 31 октомври 2020 г. 

Степен на 
изпълне-

ние 

Догово-
рирани 

средства 

Отчетена 
стойност 
на изпъл-

нените 
проекти 

Финан-
сови ко-
рекции 

БФП (ЕС и 
нацио-

нално фи-
нансиране) 

Собст-
вено фи-

нанси-
ране 

  1 2 3 4 5 6 7 10=(4+5)/1 
Комплексен проект 
ЗВII-6 "Реконструкция 
на третата част на град-
ския парк "Св. Георги" 
и зелената ивица по 
бул. "25-ти септември" 
зад паметника на "Хан 
Аспарух"  

7,000 12.94%      0.00% 

Комплексен проект 
ЗВII-7 "Реконструкция 
на зала "Добротица"  

1,670 3.09% 0,369 0,369  0,369  22.11% 

Комплексен проект 
ЗВII-8 "Изграждане на 
Покрит пазар в кв. 510 
УПИ I и III и кв.513 УПИ 
I по плана на кв. "Русия 
1" и изграждане на съ-
щия. Организиране на 
пазар на производите-
лите"  

2,753 5.09%      0.00% 

Комплексен проект 
ЗВII-9 "Реконструкция, 
преустройство и обза-
веждане на сградата на 
градската стоматология 
за нуждите на Истори-
чески музей - Добрич"  

1,787 3.30% 0,79 0,79   0,79 4.46% 

Общо Зона за въздейс-
твие II "Публични фун-
кции с висока общест-
вена значимост"  

54,099 100.00% 8,462 7,853 0,440 7,667 0,185 15.33% 

Източник: ИСУН, данни от общината, Българска банка за развитие, собствени изчисления 
 

 
Финансово изпълнение в Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо 

развитие" 
Предварително планираните средства възлизат на 10,354 млн. лв., като предвиде-

ните инвестиции са в размер на 5% от цялостния ресурс предвиден в ИПГВР на град Доб-
рич 2014-2020 г. Към 31.10.2020 г. степента на финансово изпълнение възлиза на едва 
21.7% от планираните инвестиции в зоната. От 5 (петте) комплексни проекта предвидени 
за реализация в ЗВIII, 4 (четири) са реализирани изцяло или частично. Най-високо е фи-
нансовото изпълнение в рамките на Комплексен проект ЗВIII-4 "Ремонт на сградата на 
пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав" и Комплексен проект ЗВIII-1 
"Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание на мина-
лото и общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и кул-
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тури в полза на изграждането на гражданското общество", където изпълнението на ин-
вестициите са в размер на близо 55% спрямо планираните. Финансирането е в рамките 
на ОПРР 2014-2020 г. и Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-
2020 г. Частично е изпълнението по комплексен проект ЗВIII-2 "Градска среда", където 
инвестициите са 19% от планираните. 

Реализираните инвестиции се извършват основно чрез БФП, които възлизат на 88% 
(1,971 млн. лв.) от отчетените разходи. Собственият принос за изпълнение на ИПГВР е 
едва 12% (271 хил. лв.). Степента на усвояване на средствата спрямо договорените 
средно 88,4%, което показа по-добра ефективност при извършване на инвестициите. 

Представената по-долу таблица обобщава степента на финансово изпълнение и 
размера на инвестициите, извършени в рамките на зоната. 

 
Таблица 6: Общо финансово изпълнение (млн. лв.) в Зона за въздействие III "Потенциал за 
икономическо развитие", към 31.10.2020 г. в хил. лв. и процент 

Комплексни проекти 

Пл
ан

ир
ан

а 
ст

ой
но

ст
 н

а 
ин

ве
ст

иц
ии

те
 

О
тн

ос
ит

ел
ен

 д
ял

 

Изпълнени проекти към 31 октомври 2020 г.  

Договорирани  
средства 

Отчетена 
стойност 
на изпъл-

нените 
проекти 

Ф
ин

ан
со

ви
 к

ор
ек

-
ци

и 
БФ

П 
(Е

С 
и 

на
ци

о-
на

лн
о 

фи
на

нс
ир

ан
е)

 
Со

бс
тв

ен
о 

фи
на

нс
и-

ра
не

 Степен на 
изпълне-

ние 

  1 2 3 4 5 6 7 10=(4+5)/1 
Компл. проект ЗВIII-1 "Превръ-
щането на Военно гробище – 
музей в съвременен форум за 
познание на миналото и общу-
ване между различните поко-
ления, народи, етноси, вероиз-
поведания и култури в полза на 
изграждането на гражданското 
общество"  

0,420 4.1% 0,229 0,229  0,229 - 54,6% 

Компл. проект ЗВIII-2 "Градска 
среда"  6,462 62.4% 1,441 1,216 0,12 1,216  19.0% 

Компл. проект ЗВIII-3 "Изграж-
дане на информационно-обс-
лужващ център за бизнес, ква-
лификация и партньорство  на 
принципа на ПЧП"  

1,467 14.2% - - - - - 0.0% 

Компл. проект ЗВIII-4 "Ремонт 
на сградата на пожарната, обо-
рудване и закупуване на под-
вижен състав"  

0,975 9.4% 0,600 0,524 0,009 0,524  53.9% 

Компл. проект ЗВIII-5 Здравна 
инфраструктура   1,030 9.9% 0,257 0,257   0,257 25.0% 

Общо - Зона за въздействие III 
"Потенциал за икономическо 
развитие"  

10,354 100.0% 2,528 2,228 0,013 1,970 0,257 21,7% 

Източник: ИСУН, данни от общината, Българска банка за развитие, собствени изчисления 
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Финансово изпълнение в Зона за въздействие IV  "Хоризонтални проекти с об-
щоградско значение" 

56% от планираните инвестиции попадат в обхвата на Зона за въздействие IV "Хо-
ризонтални проекти с общоградско значение". Данните за изпълнение на проектите в 
анализираната зона показва най-високо изпълнение, като реализираните инвестиции 
към момента са в размер на 34,531млн. лв. (31.6% от планирания ресурс). Още  8,183 
млн. лв. са договорени по  Комплексен проект ЗВIV-4 "Развитие на интегрирана сис-
темата на градския транспорт на град Добрич“, със срок на изпълнение до 2022 г. и 
финансиран по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г. С това, размерът на изпълнение в ЗВ IV се 
очаква да достигне близо 39%. 

Преизпълнение на заложените финансови параметри се отчитат в рамките на Ком-
плексен проект ЗВIV-1 "Подобряване на социалните услуги", където размерът на инвес-
тиции възлиза на 125% (7,339 млн. лв.) от планираните ресурси. 

Високо изпълнение се наблюдава и при реализиране на Комплексен проект ЗВIV-6 
"Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жи-
лищни сгради". В рамките на този проект, инвестициите са в размер на 26,750 млн. лв. 
или близо 90% от планираните. Основните източници на финансиране са ОПРР 2014-
2020 г.7 с отчетени разходи от 2,430 млн. лв. и 24,319 млн. лв. от Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС)8 в размер от 
24,319 млн. лв. 

Нереалистично са планирани проектите в рамките на възможностите за финанси-
ране по ТГС Румъния-България 2014-2020 – на стойност 14,517 млн. лв. Единственият 
осъществен проект включен в ИПГВР9 включва дейности по проект ЗВIV-5.7 "Реконструк-
ция и благоустрояване на ул. „Детелина", финансиран по линия на ОПРР 2014-2020 г.   
Реално изпълненият обект, планиран да се реализира по линия на ТГС, се осъществява 
по линия на ОПРР.  
В същото време, следва да се отбележи, че в процес на изпълнение е проект „Рехабили-
тация и модернизация на ул. „Никола Петков“  и  част от булевард „Добруджа“, финан-
сиран по програма INTERREG V A Romania – Bulgaria, на обща стойност от близо 8 млн. 
лв., който има принос в постигане на стратегическите цели на Плана. 

И в ЗВIV основният източник на инвестиции са безвъзмездните средства, главно от 
ОП (в т.ч. трансграничната програма Румъния – България) и средства от републиканския 
бюджет. Степента на усвояемост на финансовите ресурси възлиза на 92%.  

По-значителна разликата между договорения размер и отчетената стойност на фи-
нансиране се наблюдава в рамките на проект „Енергийно обновяване на многофамилни 
жилищни сгради в град Добрич“, където са усвоени едва 80%. 

В следващата таблица са показани обобщените стойности на финансово изпълне-
ние в рамките на ЗВIV и в рамките на отделните комплексни проекти. 
 

 
7 В рамките на проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ 
8 По данни на Българска банка за развитие 
9 Комплексен проект ЗВIV-5 "Допълнителен пакет улици за финансиране по ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност" 
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Таблица 7: Общо финансово изпълнение (млн. лв.) в Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско значение", към 31.10.2020 г. в 
хил. лв. и процент 

Комплексни проекти 
Планирана 

стойност на ин-
вестициите 

Относителен 
дял 

Изпълнени проекти към 31 октомври 2020 г. Проекти в изпъл-
нение 

 

Договори-
рани средс-

тва 

Отчетена 
стойност на 

изпълнените 
проекти 

Финан-
сови ко-
рекции 

БФП (ЕС и на-
ционално фи-

нансиране) 

Собствено 
финансиране 

Догово-
рирани 
средс-

тва 

Изпъл-
нение 
към 31 
октом-

ври 2020 
г. 

Степен на финан-
сово изпълнение 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(4+5)/1 
Комплексен проект ЗВIV-1 
"Подобряване на социалните 
услуги"  

5,870 5.3% 0,340 7,339 - 7,339 - - - 125.0% 

Комплексен проект ЗВIV-2 
"Подобряване на админист-
ративния капацитет и обслуж-
ването на местната админист-
рация"  

1,080 1.0% - - - - - - - 0.0% 

Комплексен проект ЗВIV-3 
"Грижа за околната среда"  0,220 0.2% - - - - - - - 0.0% 

Комплексен проект ЗВIV-4 
"Развитие на интегрирана сис-
темата на градския транспорт 
на град Добрич, включително 
интелигентна система за уп-
равление на обществен транс-
порт, системата за ел. таксу-
ване, обновяване на съпътст-
ваща инфраструктура 17 км. 

58,462 53.1% - - - - - 8,183 2,74910 0.0% 

 
10 Посочената сума е според информация, публикувана в ИСУН. По данни от Община град Добрич към 31.10.2020 г. тези средства не са реално усвоени. Към м. 
11.2020 г. усвоената сума е 979 000 лв. 
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Комплексни проекти 
Планирана 

стойност на ин-
вестициите 

Относителен 
дял 

Изпълнени проекти към 31 октомври 2020 г. Проекти в изпъл-
нение 

 

Договори-
рани средс-

тва 

Отчетена 
стойност на 

изпълнените 
проекти 

Финан-
сови ко-
рекции 

БФП (ЕС и на-
ционално фи-

нансиране) 

Собствено 
финансиране 

Догово-
рирани 
средс-

тва 

Изпъл-
нение 
към 31 
октом-

ври 2020 
г. 

Степен на финан-
сово изпълнение 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(4+5)/1 
улици, подлези, облагородя-
ване на спирки, паркиране, 
велоалеи - 15 км. и мерки за 
опазване на околната среда, 
безопасност на движението, 
подмяна на подвижен състав 
и мерки за устойчиво разви-
тие. 

Комплексен проект ЗВIV-5 
"Допълнителен пакет улици 
за финансиране по ТГС Румъ-
ния-България 1.1. Транспор-
тна достъпност"11  

14,517 13.2% 0,554 0,441  0,441 - -  3.0% 

Комплексен проект ЗВIV-6 
"Обновяване и внедряване на 
мерки за енергийна ефектив-
ност на многофамилни жи-
лищни сгради"  

30,000 27.2% 29,840 26,750 0,231 26,750 -   89.9% 

 
11 Проект  ЗВIV-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" – дейност "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка)" и дейност "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" са осъществени със средства от ОПРР 
2014-2020 г. 
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Комплексни проекти 
Планирана 

стойност на ин-
вестициите 

Относителен 
дял 

Изпълнени проекти към 31 октомври 2020 г. Проекти в изпъл-
нение 

 

Договори-
рани средс-

тва 

Отчетена 
стойност на 

изпълнените 
проекти 

Финан-
сови ко-
рекции 

БФП (ЕС и на-
ционално фи-

нансиране) 

Собствено 
финансиране 

Догово-
рирани 
средс-

тва 

Изпъл-
нение 
към 31 
октом-

ври 2020 
г. 

Степен на финан-
сово изпълнение 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(4+5)/1 

Общо Зона за въздействие IV 
"Хоризонтални проекти с об-
щоградско значение"   

110,150 100.0% 45,918 34,531 0,231   8,183 2,74912 31.6% 

Източник: ИСУН, данни от общината, Българска банка за развитие, собствени изчисления 

 
12 Виж бележка под линия №10 
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Изпълнение на Инвестиционната програма на община Добрич по Приоритетна ос 
1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 – 2020 г. 

Инвестиционната програма е изготвена съгласно изискванията на УО на ОПРР 2014-
2024 г. Одобрена е със споразумение за Реализиране на инвестиционната програма, 
рег.№ ВС16RFOР001-1.001-040-0011-СО1 на 15.06.2016 г., като осигуреното финансиране 
възлиза 28,647 млн. лв. Към 31.10.2020 г., договореният размер за финансиране е в раз-
мер на 26,363 млн. лв., което представлява 92% от планирания ресурс. По данни на 
ИСУН, към момента цялостното са изпълнени два проекта, на стойност 1,741 млн. лв.13 
или едва 6% от осигуреното финансиране. Средната стойност на усвоения ресурс при 
приключените проекти е близо 85% спрямо договорирания. 

В процес на изпълнение са общо 5 (пет) проекта – четири от основния списък с про-
екти и един от резервния14, като реално изплатените средства по тях са в размер на 
15,783 млн. лв., което представлява 64,89%15 от договорираната стойност на проектите. 

В следващата таблица е показано финансовото изпълнение по Инвестиционната 
програма на община Добрич. 
 
Таблица 8: Изпълнение на Инвестиционната програма на Община град Добрич по Приори-
тетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 – 2020 г., в лв. 
 

Наименование на проекта Обща стойност БФП 
Собствено съфи-
нансиране от бе-
нефициента 

Реално изпла-
тени суми 

Дял на 
усвоени 
ресурс 

Статус на из-
пълнение на 
дого-
вора/запо-
ведта за 
БФП 

Изпълнени проекти 
Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и 
ремонт на сградата на 
РДПБЗН (РС ПБЗН) - Добрич 

600,000.00 600,000.00 0.00 524,587.42 87.4% Приключен 

Подобряване, надграж-
дане и реконструкция на 
инфраструктура в зона с по-
тенциал за икономическо 
развитие в Добрич 

1,441,318.08 1,441,318.08 0.00 1,216,805.41 84.4% Приключен 

Общо приключили про-
екти 2,041,318.08 2,041,318.08 0.00 1,741,392.83 85.3%  

 
 Проекти в процес на изпълнение 
Енергийно обновяване на 
многофамилни жилищни 
сгради в град Добрич 

3,038,478.90 3,038,478.90 0.00 2,430,783.12 80,0% Приключен 

Реконструкция и обновя-
ване на образователна ин-
фраструктура в Добрич - I 

6,035,800.15 6,035,800.15 0.00 4,828,640.12 80,0% В изпълне-
ние 

 
13 По данни на ИСУН, 
http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Search?Prior=froOGuv3uyA%3D&Proc=GJXt4rbDJOE%3D&showRes=True  
14 Проект "Реконструкция на сграда с цел разкриване на нова социална услуга - Приют за бездомни лица и 
семейства", Актуализиран списък с индикативни резервни проекти, 2018 г. 
15 По данни на ИСУН 

http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Search?Prior=froOGuv3uyA%3D&Proc=GJXt4rbDJOE%3D&showRes=True
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Наименование на проекта Обща стойност БФП 
Собствено съфи-
нансиране от бе-
нефициента 

Реално изпла-
тени суми 

Дял на 
усвоени 
ресурс 

Статус на из-
пълнение на 
дого-
вора/запо-
ведта за 
БФП 

Реконструкция и благоуст-
рояване на градската среда 
в Добрич 

6,489,146.90 6,489,146.90 0.00 5,025,287.81 77,4% В изпълне-
ние 

Развитие на интегрирана 
система на градския транс-
порт на Добрич 

8,183,546.72 7,856,290.60 327,256.12 3,297,143.9416 42,0% В изпълне-
ние 

Реконструкция на сграда за 
приют за бездомни лица и 
семейства 

575,526.49 575,526.49 0.00 201,434.27 35,0% В изпълне-
ние 

Обща стойност на проек-
тите в изпълнение 24,472,660.56 24,145,404.44 327,256.12 15,783,289.26 

Източник: ИСУН, 
http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Search?Prior=froOGuv3uyA%3D&Proc=GJXt4rbDJOE%3D&showRes=Tr
ue  

 
Съгласно одобрената Инвестиционна програма (Списък с индикативни основни 

проекти), към момента не са договорени два проекти с индикативна стойност от 3,717 
млн. лв., както следва: 

− Развитие на културна инфраструктура - Концертна зала "Добрич" 
− Развитие на културна инфраструктура - Огледална зала "Нели Божкова" 

Съгласно изискванията на програмата, двата проекта ще бъдат изпълнени чрез 
комбинирана подкрепа между безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент. 

 
6.3. Актуализирана матрица-бюджет 

Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрираните 
планове за градско възстановяване и развитие /изменение/, утвърдени от Министъра на 
регионалното развитие и благоустройство през месец март 2019 г., изменение на одоб-
рен ИПГВР се допуска два пъти в периода (през 2015 и 2019 г.) по инициатива на кмета 
на общината. Възможните изменения касаят единствено допълнение на част II „Страте-
гия и цели на плана“ и част III „Управление на реализацията /прилагане на плана“ (т.4.2. 
от Методическите насоки), в т.ч. и допълнение на следните приложения: 

− Приложение № 2 „Матрица – бюджет на индикативния списък с проекти“; 
− Приложение № 3 „Програма за реализация на зона за въздействие“. 

В допълнение, изменения на ИПГВР се допускат и с цел включване на допълни-
телни проекти извън одобрените зони за въздействие за подкрепа на функционални 
връзки на града и неговата периферия (т. 4.3 от Методическите насоки). 

Въз основа на наличната информация, изменения на ИПГВР на град Добрич 2014-
2027 г.17 съгласно изискванията на „Методическите насоки“ не са предприемани. В този 
смисъл, част II „Стратегия и цели на плана“ не е претърпяла промяна, която да налага 

 
16 Посочената сума е според информация, публикувана в ИСУН. По данни от Община град Добрич към 
31.10.2020 г. няма изплатени такива средства.  
17 Одобрен с Решение 22 – 11 на Общински съвет с протокол № 22 от 23 юли 2013 година 

http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Search?Prior=froOGuv3uyA%3D&Proc=GJXt4rbDJOE%3D&showRes=True
http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Search?Prior=froOGuv3uyA%3D&Proc=GJXt4rbDJOE%3D&showRes=True
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актуализация на  Приложение № 2 „Матрица – бюджет на индикативния списък с про-
екти“ и Приложение № 3 „Програма за реализация на зона за въздействие“. 

 
6.4. Проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови 

инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ на ОПРР 2014 – 2020 г., за които Междинното 
звено е издало положително становище за съответствие с ИПГВР 
на гр. Добрич 

През програмния период 2014-2020 г., ОПРР предвижда финансиране чрез финан-
сови инструменти на проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“, за следните допустими дейности: 

− повишаване на ЕЕ в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития; 
− развитие на екологичен и устойчив градски транспорт; 
− подобряване на качеството на градската среда; 
− развитие на спортна и културна инфраструктура;  
− инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие. 

За изпълнението на подобни проекти, финансовите продукти, които могат да се 
използват за финансиране включват: 

− инвестиционни кредити; 
− оборотни кредити, свързани с или имащи допълваща роля спрямо инвестици-

онен кредит, предоставен от ФГР за Допустими крайни получатели; 
− финансов лизинг; 
− кредити за физически лица за мерки за ЕЕ в еднофамилни жилищни сгради. 
Извършеният преглед в ИСУН и „Регионален фонд за градско развитие“ АД18 , оказ-

ващ подкрепа на крайните получатели в Северна България показва, че към момента на 
оценка  няма реализирани и/или в процес на изпълнение проекти от Инвестиционната 
програма на Община град Добрич по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., финанси-
рани чрез финансови инструменти. 

Съгласно данни от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в процес на разг-
леждане са 2 (два) проекта на община Добрич, които могат да получат финансиране чрез 
финансови инструменти по ОПРР (един проект за градска среда и един проект за кул-
турна инфраструктура19), както следва:        

− „Реконструкция на централен кооперативен пазар“; 
−  „Обновяване и мерки за ЕЕ на Концертна зала Добрич“. 

В процес на разработка е и трети проект „Огледална зала „Нели Божкова" – основен ре-
монт и обновяване“. 
Общият индикативен бюджет на разглежданите проекти възлиза на 6,525 млн. лв., от 
които приблизително 4.239 млн. лв. е предвидено да бъдат осигурени чрез финансов 
инструмент. 

 
18 Регионален фонд за градско развитие АД, собственост на Сосиете Женерал (мажоритарен акционер) – 
вече собственост на банка ДСК, Елана Инвестмънт, Елана Холдинг и Болкан Адвайзърс; интернет адрес: 
http://jessicafund.bg/bg/fond-sever/  
19 Съгласно Насоките за кандидатстване по ПО1 на ОПРР проектите за културна инфраструктура задължи-
телно включват комбинирана подкрепа на БФП (до 85%) и Финансов инструмент (мин. 15%) 

http://jessicafund.bg/bg/fond-sever/
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6.5. Други нови проекти/проектни идеи, които са идентифицирани 
след одобрението/изменението на ИПГВР до момента на 
финалното отчитане, които допринасят за изпълнението на 
целите и приоритетите на ИПГВР 

Към момента на изготвяне на настоящия доклад няма данни за идентифицирани 
нови проекти/ проектни идеи, които допринасят за изпълнението на целите и приорите-
тите на ИПГВР. 

От направен преглед на предоставена от Възложителя информация е видно, че 
няма извършени актуализации на ИПГВР 2014-2020 г. Налични са данни за актуализация 
на Инвестиционната програма на Община град Добрич. През юли 2018 г. с писмо до 
МРРБ е подаден актуализиран списък с индикативни проектни идеи, съставен в съответ-
ствие с одобрените от Работната група в общината и класирани фишове на проектни 
идеи. Предложените идеи са част от инвестиционен приоритет „Градска среда“, като се 
включват 5 проекта, а именно: “Рехабилитация на улична мрежа, в т.ч.:  бул. „Добричка 
епопея“, ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Захари Стоянов“  и „Реконструкция и благоустро-
яване на градска среда в Добрич II/III”.  Два от проектите за Рехабилитация на улична 
мрежа (ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Захари Стоянов“) са включени в ИПГВР, като чрез 
актуализацията е предвидено разширяване на обхвата на интервенциите, което допри-
нася за изпълнението на Плана. 

Индикативният общ размер на проектите в този приоритет е 7 889 262,00 лв. Про-
ектите са част от  обхвата на Зона за въздействие с публични функции, Зона за въздейст-
вие с преобладаващ социален характер и в Зоната  с публични функции с висока общес-
твена значимост. В актуализацията е включен проект „Реконструкция на сграда с цел раз-
криване на нова социална услуга Приют за бездомни лица и семейства“, по инвестици-
онен приоритет „Социална инфраструктура“. Същият попада в Зоната  с публични функ-
ции с висока обществена значимост. Същият не е включен в ИПГВР, но е финансиран по 
Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“, BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020”  Административен договор за предоста-
вяне на БФП № BG16RFOP001-1.011-0008-C01. Към момента на изготвяне на настоящия 
доклад същият е в процес на изпълнение и е на стойност 575 526,29 лв. 
 
 

7. Оценка на постигнатите резултати 
 

7.1. Общи положения 
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич 

2014-2020 е важен управленски инструмент, който осигурява провеждането на местните 
политики и стратегии по начин, който да осигури синергия и допълняемост със секторни 
стратегии и планови документи за развитие на региона. 

При оценяването на постигнатите резултати от изпълнението на ИПГВР са взети под 
внимание предоставените данни от Общинска администрация за мониторинга и наблю-
дението на Плана и Инвестиционната програма,  информация за отчитани индикатори 
(където такива са налични), както и условията (вътрешни и външни фактори), повлияли 
пряко и косвено на постигнатите резултати. 
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Община град Добрич изпълнява ИПГВР 2014-2020 чрез разработването на среднос-
рочна Инвестиционна програма 2014-2020, в която са определени индикативни проекти: 
основни и резервни, включени в Програмата за реализация на ИПГВР и одобрена от УО 
на ОПРР. 

Представените данни от ОА за мониторинга и наблюдение на изпълнението на 
ИПГВР са налични в доклади за напредъка по изпълнението на ИПГВР, по-конкретно на 
Инвестиционната програма, изготвяни от ръководителя на екипа за управление на ИП. В 
докладите е извършван обзор на целите, поставяни в ИП и на заложените индикатори 
за изпълнение на Програмата. 

Обобщеният анализ и оценка на степента, до която са постигнати планираните ре-
зултати в ИПГВР, въз основа на представените данни от ОА за резултатите от монито-
ринга на ИПГВР, е посочен в т. 7.4. от Доклада. 

 
Условия за изпълнение на ИПГВР 
Външни фактори 
Наличие на правна и регулаторна рамка: регламенти, общи и специфични правила 

за планиране, реализиране, мониторинг и отчитане на планови документи на местно 
ниво, прилагани при изпълнението на ИПГВР, включително регламентите за подпома-
гане по линия на ЕСИФ и КФ; 

Действащи правила и ограничения при бюджетирането на комплексните про-
екти, което е отчетено при разработването на инвестиционните програми за реализация 
на комплексните проекти от ИПГВР; 

Общоикономически и пазарни фактори, които определят поведението на заинте-
ресованите страни, участващи в изпълнението на ИПГВР; 

 
Вътрешни фактори 
Институционална обезпеченост на изпълнението: създадена е Структура за мени-

джмънт на ИПГВР и определени правила за функционирането й, които отчитат приложи-
мите нормативни изисквания; 

Наличие на критерии за приоритизиране на комплексните проекти, които да бъ-
дат включени в инвестиционните програми за реализацията на ИПГВР: при определя-
нето на индикативните проекти са взети под внимание: 

• Предвиденият финансов ресурс за Община град Добрич; 
• Процентните ограничения за група дейности по инвестиционни приоритети; 
• Праговете на предоставяната БФП по инвестиционните приоритети, с оглед спаз-

ване на съотношението между размера на средствата на ниво ПО1 (съгласно ус-
ловията за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на ин-
тегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестици-
онни програми“).   

Ресурсната обезпеченост на планираните за изпълнение дейности в рамките на 
комплексните проекти; 

Опитът на Общината в реализация на политиките за сближаване на ЕС за плановия 
период 2014-2020; 

Наличието на действащи правила за мониторинг, наблюдение и анализ на постиг-
натите резултати, с цел подобряване на процесите по управление на ИПГВР; 

Наличието на систематизирани мониторингови данни, необходими за проследи-
мост на индикаторите.  
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7.2. Мониторинг и отчитане. Риск-мениджмънт в контекста на 

цялостното управление на ИПГВР 
Регламентът за оценяването на постигнатите резултати от страна на структурите в 

Общинска администрация за управление и мониторинг, е определен в Раздел III „Управ-
ление на реализацията/ прилагането на Плана“ и се извършва чрез действащите меха-
низми за мониторинг (наблюдение), анализ и оценка на изпълнение на стратегически 
документи, въз основа на определени индикатори. 

 
В разработения ИПГВР 2014-2020 е представена система от индикатори, разпреде-

лени в следните групи: 
− Индикатори за въздействие – такива, които са свързани с изпълнението на стра-

тегическите цели на ИПГВР. Включват количествени и качествени параметри и ха-
рактеристики; 

− Индикатори за оценка на ресурсите – количествени параметри, свързани с ре-
сурсите (човешки и финансови) за изпълнение на ИПГВР; 

− Индикатори за продукт и резултат (произтичащи пряко от изпълнените дей-
ности по проектите) – количествени параметри, разпределени по функционални 
направления, по които са отнесени и съответните проекти. 

 
Системата от индикатори е показана в следващата таблица. 
 

Таблица 9: Система от индикатори в ИПГВР 

Направление Индикатор  Измерител Базова стой-
ност 

Целева 
стойност 

Достигната/ 
отчетена 
стойност 

Техническа 
(транспортно-
комуникаци-
онна инфраст-
руктура) 

1: Изградени, рехабилити-
рани и реконструирани 
улици по проекти, включени 
в ИПГВР 

Линейни 
метри улици 
по реализи-
рани проекти, 
включени в 
проекти на 
ИПГВР 

36808 
от 50 до 100 
% от пред-
видените 

5240,19 м 

2: Изградени, рехабилити-
рани и реконструирани при-
лежащи елементи на улич-
ната мрежа: тротоари 

Кв.м. изгра-
дени, рехаби-
литирани и 
реконструи-
рани тротоари 

204032 408064  
37931,54 м2  

3: Изградени, рехабилити-
рани и реконструирани  еле-
менти на уличната мрежа: 
зелени площи 

Кв.м на изгра-
дени зелени 
площи - и % от 
предвидените 

6015 10827 
  
6644,9 м2 

 61,37% 

4: Изградени, рехабилити-
рани и реконструирани еле-
менти на уличната мрежа: 
улично осветление 

Брой (и % от 
предвиде-
ните) инстали-
рани или под-
менени 
улични тела 

0 
80 - 100 % от 
предвиде-
ните 

 149 бр.  
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Направление Индикатор  Измерител Базова стой-
ност 

Целева 
стойност 

Достигната/ 
отчетена 
стойност 

4а: Икономически ефект от 
изграждане, рехабилитация 
и реконструкция на уличното 
осветление 

Спестени kWh 
електроенер-
гия 

0 
20 - 30 % от 
предвиде-
ните 

 
50%  

5: Изградени, рехабилити-
рани и реконструирани при-
лежащи елементи на улич-
ната мрежа: пътна сигнали-
зация 

Брой еле-
менти (и % от 
общите части) 

0 80 - 100 % 205 броя 

6: Изградени велоалеи Линейни 
метри 46317 30 - 46 км - 

7: Изградени места за вре-
менно паркиране на велоси-
педи 

Брой места за 
временно 
паркиране на 
велосипеди 

5 150-200 - 

8: Изградени нови парко-
места за автомобили 

Брой парко-
места 300 400-600 223 броя 

Социална инф-
раструктура: 

Образователна, 
Здравна, Соци-

ална 

1: Обновени и рехабилити-
рани (вкл. и проведени 
мерки за ЕЕ) обекти на обра-
зователната инфраструктура 

Брой обно-
вени и реха-
билитирани 
(вкл. и с 
мерки за ЕЕ) 
детски заве-
дения и учи-
лища;  
Брой обекти 

15 са вклю-
чени 12 - 15 броя 4 броя 

2: Ученици, ползващи реха-
билитирани и обновени учи-
лища и училищни дворове 
(засегнати групи население) 

Брой ученици 
(% от общ 
брой ученици 
в гр. Добрич) 

4502 70 - 90 % от 
общия брой 

 
2388 броя 
15% от об-
щия брой 
ученици  

3. Деца, настанени в рехаби-
литирани и реновирани дет-
ски заведения 

Брой деца 
(настанени в 
предвидени 
за рехабили-
тиране и об-
новяване/ ре-
новиране дет-
ски заведе-
ния, вкл. и с 
мерки за ЕЕ) 

1034 

70 - 90 % от 
общия брой 
деца в заве-
дения 

 
221 
10,17% от 
общия брой 
деца в заве-
дения 

4. Рехабилитирани учи-
лищни дворове и приле-
жащи пространства на дет-
ски заведения 

Брой  15 от 5 до 7 
броя 4 броя 

5. Намалени разходи за 
енергия (отопление) на учи-
лища и детски заведения 

лева (% от де-
легираните 
бюджети за 
отопление) 

0 от 25 % до 
30 % 25,7% 

6. Обновени и рехабилити-
рани (вкл. и мерки за ЕЕ) 
обекти на здравната инфрас-
труктура (детски ясли) 

Брой (отн. 
дял, %) 2 от 1 до 2 

броя - 
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Направление Индикатор  Измерител Базова стой-
ност 

Целева 
стойност 

Достигната/ 
отчетена 
стойност 

7. Места в обновени и реха-
билитирани (вкл. и мерки за 
ЕЕ) обекти на здравната инф-
раструктура (детски ясли) 
(Засегнати групи население) 

Брой места 112 от 120 до 
150 броя - 

8. Намаляване на разходи за 
отопление и други, свързани 
с ел.енергия в обновени и 
рехабилитирани (вкл. и 
мерки за ЕЕ) обекти на 
здравната инфраструктура 
(детски ясли) 

Лева (% от 
разходите за 
отопление на 
детските ясли) 

0 от 25 % до 
30 % - 

9. Изградени нови обекти за 
социални дейности Брой обекти 0 1 социален 

комплекс 

В процес на 
изграждане 
приют 

10. Брой лица от целева 
група, обхванати от нови 
обекти за социални дей-
ности 

Брой лица 0 от 150 до 
200 лица 100 броя 

Културно нас-
ледство и кул-
турна инфраст-
руктура 

1. Увеличен брой културни 
прояви, провеждани в под-
помогнатите обекти (зали) за 
културни дейности 

Брой културни 
мероприятия 

3 броя пред-
видени. 
Няма данни 

от 5 до 10 
нови прояви 
годишно 

- 

Обитаване и 
жилищна среда 

(вътрешно-
квартални прос-

транства) 

1. Увеличение на цените на 
недвижимите имоти в бли-
зост до обновените терито-
рии 

% (%-но уве-
личение на 
цените на НИ 
в близост до 
обновените 
територии) 

0 (32 броя 
предвидени 
междубло-
кови прост-
ранства) 

от 10 % до 
15 % 

 
- 

2. Засегнато население в 
близост до обновени меж-
дублокови пространства 

Брой, отн. дял 
от предвиде-
ното 

52971 
от 50 до 80 
% от пред-
виденото 

5297 брой 
хора отно-
сими към 
рехабилити-
раните меж-
дублокови 
пространс-
тва, 10% от 
предвиде-
ното 

3. Изградени нови и рехаби-
литирани съществуващи дет-
ски площадки 

Брой, отн. дял 
от предвиде-
ното 

32 

От 50 % до 
80 % от 
предвиде-
ното 

8 броя 
25 % относи-
телен дял 

4. Засегнато население в 
близост до изградени нови и 
рехабилитирани съществу-
ващи детски площадки 

Брой, отн. дял 
от предвиде-
ното 

52971 

От 50 % до 
80 % от 
предвиде-
ното 

5297 брой 
хора отно-
сими към 
рехабилити-
раните дет-
ски пло-
щадки, 10% 
от предви-
деното  
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Направление Индикатор  Измерител Базова стой-
ност 

Целева 
стойност 

Достигната/ 
отчетена 
стойност 

Зелена система 
и среда за спорт 
и ежедневен от-

дих 

1. Изградени и обновени те-
ритории за обществен отдих 
- паркове, градини, зелени 
площи 

кв.м., отн. дял 
(%) от плани-
раното 

2 

От 50 % до 
80 % от 
предвиде-
ното 

6644,90 м2 
100% 

2. Спортни прояви в подпо-
могнатите спортни обекти 

Брой, отн. дял 
(%) увеличе-
ние спрямо 
началото на 
изпълнение 
на плана 

1 обект - 
няма данни 
за брой про-
яви за го-
дина към 
настоящия 
момент 

От 3 до 5 
нови спор-
тни прояви 
годишно 

- 

 
 
При разработването на Инвестиционната програма за реализация на ИПГВР, са оп-

ределени проектни индикатори, които служат за отчитане на резултатите от изпълнени-
ето на заложените проекти. 

 
Таблица 10: Индикатори в ИП на ИПГВР 

Индикатор Мерна еди-
ница 

Меж-
динна 

цел 2018 
г. 

Крайна 
цел 2023 

г. 

Понижаване на годишното потребление на пър-
вична енергия от обществените сгради20 

kWh/го-
дишно 368 098 - 

Незастроени площи, създадени или рехабили-
тирани в градските райони 

Квадратни 
метри - 79 198 

Капацитет на подпомогнатите детски заведе-
ния или образователна инфраструктура Лица - 2 740 

Рехабилитирани жилища в градски райони Жилища - - 
Население, ползващо подобрените социални 
услуги Лица - - 

Обществени или търговски сгради, построени 
или обновени в градските райони 

Квадратни 
метри - 2 064 

 
Въз основа на представените данни и документи от ОА, свързани с изпълнението 

на ИПГВР, се отчете следното: 
• През периода на действие на ИПГВР 2014-2020 са извършвани дейности по наб-

людение (мониторинг) и отчитане единствено на целите и индикаторите (сте-
пента на напредък по изпълнение) на Инвестиционната програма за изпълнение 
на ИПГВР, а не на целия план. Заложените индикатори за резултат в Инвестици-
онната програма съдържат междинни стойности, необходими за целите на мони-
торинга, но значението на тези индикатори не кореспондира/не съответства на 

 
20 Чрез изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на 
РДПБЗН (PC ПБЗН) - Добрич“ е достигната междинната цел за 2018 г.  
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тези, определени в ИПГВР, тъй като методологията за тяхното определяне, отчи-
тане и наблюдение е различна. Различни са и времевите периоди за тяхното от-
читане; 

• Мониторингът и наблюдението на ИПГВР е извършван чрез Звеното за управле-
ние, което предоставя информация и данни единствено за проектните индика-
тори на инвестиционната програма. 
 

Изводи и препоръки: 
Проблемни области 

1. Нереалистично планиране – определените комплексни проекти в ИПГВР 2014-
2020 предполагат изпълнение, надвишаващо ресурсния капацитет на общината: 
(1) финансов; (2) човешки; (3) времеви; 

2. Не са засегнати важни моменти при управлението на ИПГВР, свързани с управле-
ние на рискове, заплахи и възможности по отношение на изпълнението на пла-
новия документ. Това би минимизирало значително налагането на финансови ко-
рекции, би подобрило процесите по реализиране на отделните проекти и мерки 
и като цяло би осигурило по-добро управление и изпълнение;  

3. В системата от индикатори в ИПГВР 2014-2020 не са определени междинни стой-
ности. Наличието на такива улеснява процесът на тяхното отчитане и внася конк-
ретика и яснота за реалния напредък на ИПГВР; 

4. Липсва систематизиран подход при обобщаване на наличните данни от монито-
ринга; 

5. Не са отчитани индикатори за въздействие, тъй като не е ясна методиката, по ко-
ято да бъдат наблюдавани и измервани. Не са прецизирани и източниците на 
данни, които осигуряват количествени и емпирични показатели за изчисляване 
на определените индикатори;   
 

Препоръки 
1. Разработване и внедряване на действаща система за мониторинг и отчитане, ос-

нована на реални измервания и наблюдения, която да бъде използвана в след-
ващи програмни периоди; 

2. При планирането и програмирането е препоръчително да бъде използван под-
ход, основан на риска, като се отчетат действащите политики и стратегически 
документи за управление на риска,  по смисъла на ЗФУКПС. Това би подобрило 
значително процесите по планиране, изпълнение и отчитане на постигнатите ре-
зултати.  
 

7.3. Оценка на постигнатия напредък по изпълнение на плана. 
Степен на постигане/изпълнение на стратегията, приоритетите и 
целите на ИПГВР 

Изпълнение на стратегическите цели на ИПГВР 2014-2020 
При определянето на стратегическите цели на ИПГВР е следван подход за интегри-

тет на местни политики за подобряване на средата в избрани зони за целенасочено въз-
действие, като са прилагани принципите на Кохезионната политика за концентрация, 
ефективност и ефикасност. 
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Определените стратегически цели на ИПГВР са пряко обвързани и произтичащи от 
действащите към момента на разработването на документа стратегически и планови до-
кументи на Общината, като ОПР, Стратегия „Добрич 2020“, секторни общински стратегии 
и др. 

За постигането на стратегическите цели са определени приоритетни области (5) на 
въздействие, с планирани конкретни мерки и действия. 

Формулирани СЦ: 
СЦ 1: „Оптимизиране на градския потенциал за постигане на икономически растеж 

с основни показатели, по-високи от средните за страната“. 
Целевите стойности на индикаторите са обвързани с увеличаване на заетостта и 

инвестициите в НИРД. Такива не са отчитани и не може да се определи степента на въз-
действие на постигнатите резултати; 

СЦ 2: „Зелено“, природосъобразно градско възстановяване и развитие и предоста-
вяне на ефикасни публични услуги“ 

Индикаторите са обвързани с действия в областта на транспорта и ТИ, ЕЕ, водния 
цикъл, отпадъци и др.; използване на ЕВИ; рециклиране, защита от природни бедствия 
и др. 

СЦ 3: „Осигуряване на равни възможности за развитие и изява на всички граждани 
на Добрич“ 

Насърчаване на заетостта; Намаляване броя на ранно напусналите училище; нама-
ляване на риска от бедност. Мерки: обновяване, реконструкция и модернизация на жи-
лищната среда; социални услуги. 

СЦ 4: „Подобряване качеството и ефективността на управлението и администраци-
ята за по-ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси и за засилване 
на гражданското участие“ 

В ИПГВР е заложено, че „Инвестиционните програми в зоните за въздействие, ко-
ито ще бъдат съставяни на базата на интегриране на мерките от тези ключови за града 
приоритетни области, ще допринесат за практическото осъществяване на стратегичес-
ките цели на плана“. 

Разработените и предложени за изпълнение Инвестиционни програми и допъл-
ненията към тях не обхващат изпълнението на всички стратегически цели. 

 
7.4. Степен на постигане на целевите стойности на индикаторите за 

наблюдение към края на планирания период 
 

7.4.1. Изисквания към индикаторите 
Наблюдението и оценката на реализацията на ИПГВР включва разглеждане на ин-

дикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и периодичен преглед на постиг-
натия напредък. 

Индикаторите са важен инструмент за наблюдение и оценка на изпълнението на 
ИПГВР. От правилното им определяне, измерване и следене зависи ефективността на 
изпълняваните проекти и на цялостния ИПГВР. Текущото следене на индикаторите поз-
волява своевременно коригиране на планираните действия при необходимост. 
Подбраните индикатори за всеки проект трябва да отговарят на няколко условия: 

• да съответстват на поставените стратегически цели в ИПГВР и целите на съответ-
ния проект;  

• да отразяват същностни резултати от реализацията на проекта; 
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• да бъдат измерими; 
• да бъдат постижими; 
• да им се зададат базови стойности, междинни стойности и целеви стойности; 
• за постигнатите стойности на индикаторите трябва да има официална, досто-

верна и проверяема информация. 
Индикаторите трябва да бъдат отчитани в годишните Доклади за наблюдение и 

отчитане на ИПГВР, за да бъде измерван постигнатия напредък в реализацията на про-
ектите, а от там степента на постигане на стратегическите цели на плана, в това число по 
отношение на хоризонталните политики. 

Някои от тях трябва да се следят и след завършване на проекта, за да се оцени не-
говата устойчивост. 

 
7.4.2. Методология на оценка на индикаторите 

За целите на настоящия Доклад е направена оценка на подбраните индикатори, 
тяхното използване по време на изпълнение на проектите и постигнатите целеви стой-
ности.  

 Използвани са официални данни от ИСУН, Докладите за наблюдение и отчитане 
на ИПГВР 2016, 2017, 2018 и 2019 година, Годишните доклади за изпълнението на ОПР 
за 2017, 2018 и 2019 година и информация от експерти на общината. 

Съпоставени са индикаторите, разработени в ИПГВР с тези, подбрани за използ-
ване в реализираните проекти, за да се прецени до каква степен са съобразени и покри-
ват разработената в ИПГВР концепция за интегрирано планиране. 

Съпоставени са индикаторите, препоръчани от Методическите насоки за разработ-
ване и прилагане на ИПГВР – 2015 с тези, подбрани за използване в реализираните про-
екти, за да се прецени до каква степен са следвани официалните указания за реализация 
на ИПГВР. 

 
7.4.3. Индикатори в ИПГВР - Добрич 

В действащия ИПГВР индикаторите са разработени в съответствие с Методическите 
насоки и следват философията на интегрираното градско възстановяване и развитие. 
Те са разделени на 4 групи: 

• Индикатори за реализация на стратегическите цели на ИПГВР; 
• Индикатори за ресурс; 
• Индикатори за продукт; 
• Индикатори за мониторинг. 

За всеки индикатор е формулирана дефиниция, определен е измерител, предпи-
сан е период на измерване и актуализация, посочени са източници за получаване на ин-
формация за стойността му. 
Пример за индикатор за реализация на стратегическа цел 1: 
Индикатор: Увеличен  брой  работни  места  в  иновативни  фирми,  разположени  в 
благоустроени индустриални зони; 
Дефиниция на индикатора: Разлика между брой на работните места в иновативни 
фирми, разположени в благоустроените индустриални зони в началото на прилагане 
на плана и към съответната дата 
Измерител: брой новоразкрити места 
Период на актуализация: годишно 
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Източник на данни: Териториално статистическо бюро (на НСИ), регистър на фир-
мите, анкета 

Разработените индикатори в действащия ИПГВР дават възможност не само да се 
следи изпълнението на отделните проекти, но и постигането на стратегическите цели на 
плана, те са пълни, обхватни и добре обмислени. Разбира се, те биха могли да бъдат 
допълвани в зависимост от конкретните изпълнявани проекти. 

 
7.4.4. Индикатори на реализираните проекти  

Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС 
ПБЗН) – Добрич“ 

 
Индикатор „Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаля-
ване на емисиите на парникови газове“ 

 
Източник: ИСУН 

Индикатор „Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на пър-
вична енергия от обществените сгради“ 

 
Източник: ИСУН 

Във въдените в ИСУН параметри на проекта индикаторите имат посочена само ба-
зова и целева стойност. В Таблицата на индикаторите в Споразумението за реализация 
на инвестиционната програма е записана и междинна цел за 2018 година на понижава-
нето на годишното потребление на първична енергия - 368 098 kWh/год., но тя не е от-
читана, а след приключване на проекта е достигната целевата стойност.  
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Работата по проекта е анализирана в Докладите за наблюдение и отчитане на 
ИПГВР 2016, 2017, 2018 и 2019 година, но само в последния е коментиран втория инди-
катор. Според отчетените достигнати стойности на индикаторите, целите на проекта са 
изпълнени.  

 
 

Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с по-
тенциал за икономическо развитие в Добрич“ 
Индикатор „Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя“ 

 
Източник: ИСУН 

Във въведените в ИСУН параметри на проекта индикаторът има посочена само ба-
зова и целева стойност. 

Работата по проекта е анализирана в Докладите за наблюдение и отчитане на 
ИПГВР 2016, 2017, 2018 и 2019 година. След приключване на проекта е отчетено неговото 
преизпълнение – при целева стойност 1.22 хектара, рехабилитираната площ е 1.46 хек-
тара.  

Дейностите по проекта включват реконструкция и рехабилитация на улици, под-
мяна на уличното осветление с енергоефективно, подобряване достъпа и свободното 
придвижване на хора с увреждания и осигуряване на телекомуникационна свързаност 
чрез изграждане на оптична мрежа. Избраният индикатор „Обща площ на рехабилити-
рана земя“ е твърде общ и не дава представа за същностните цели и показатели на про-
екта.  

 
Проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ 
Индикатор „Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаля-
ване на емисиите на парникови газове 
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Източник: ИСУН 

 
Индикатор „Енергийна ефективност: Брой обновени сгради“ 

 
Източник: ИСУН 

 
Индикатор „Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на 
енергопотребление“ 

 
Източник: ИСУН 

Работата по проекта е анализирана в Докладите за наблюдение и отчитане на 
ИПГВР 2016, 2017, 2018 и 2019 година. След приключване на проекта е отчетено тяхното 
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изпълнение, включително постигане на годишното намаляване на емисиите на парни-
кови газове – 338 тона СО2 точно до планираната стойност на индикатора.  

В Годишния доклад за изпълнение на ОПР 2019 година е коментирано изпълнени-
ето на третия индикатор: 

„С осъществяването на проектното предложение от деветте обекта на ин-
тервенция  общо 154 домакинства са постигнали  най-малко клас на енергопотреб-
ление „С“, с което се повиши енергийната ефективност в жилищния сектор в Община 
град Добрич. Повишен е комфорта на обитателите, постигнато е подобряване на 
екологичната среда и качеството на живот в града като цяло.“ 

 
Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – 
1“ 

 
Индикатор „Брой на модернизираните образователни институции“ 

 
Източник: Общинска администрация - Добрич 

 
Индикатор „Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи 
модернизираната образователна инфраструктура“ 

 
Източник: Общинска администрация - Добрич 

 
Индикатор „Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструк-
тура, предназначена за грижи за децата или образование“ 
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Източник: Общинска администрация - Добрич 

 
Проектът е приключен и по данни на администрацията е в процес на отчитане. 
Работата по проекта е анализирана в Докладите за наблюдение и отчитане на 

ИПГВР 2016, 2017, 2018 и 2019 година. 
Целите на проекта включват: Повишаване енергийната ефективност в общински 

училища и детски градини, осигуряване достъпна среда за хора с увреждания, облаго-
родяване дворните пространства. Биха могли да бъдат включени индикатори за енер-
гийна ефективност и за реализация на хоризонтални политики за хора с увреждания. 
 
Проект “ Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“  
Индикатор „Брой население, ползващо се от подобрена градска среда“ 

 
Източник: Общинска администрация - Добрич 

 
Проектът е приключен и по данни на администрацията е в процес на отчитане. 

 
Индикатор „Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в 
градските райони“ 
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Източник: Общинска администрация - Добрич 

 
Проектът е приключен и по данни на администрацията е в процес на отчитане. 
Работата по проекта е анализирана в Докладите за наблюдение и отчитане на 

ИПГВР 2016, 2017, 2018 и 2019 година. 
Избраните индикатори са релевантни към проекта. 
 

Проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ 
Проектът е стартирал през м. март 2020 година и е в процес на изпълнение. 
Индикатор „Пътувания с обществен градски транспорт по нови или подобрени линии 
на обществения транспорт“ 

 
Източник: ИСУН 

 
Индикатор „Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаля-
ване на емисиите на парникови газове“ 
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Източник: ИСУН 

 
Индикатор „Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт“ 

 
Източник: ИСУН 

 
Избраните индикатори са релевантни към проекта, но няма яснота как са опреде-

лени целевите им стойности при извършеното прединвестиционно проучване на систе-
мата на градския транспорт: 

• Над 1 милион пътувания с обществен транспорт по обновени или подобрени ли-
нии при 2.5 милиона пътувания годишно за целия обществен транспорт 

• Само 9 тона СО2 намалени емисии при 1 милион пътувания 
• 115 километра нови или подобрени линии, при обща дължина на улиците в града 

165 километра 
 

Конкретните цели на проекта са:  
1. Да се изгради интелигентна транспортна система (ИТС), регулираща светофар-

ните уредби по кръстовищата и система за контрол на обществения градски 
транспорт (СУОТ) , включваща система за позициониране на автобусите и елект-
ронни информационни табла по спирките за визуализиране на информацията в 
реално време за пристигането на превозните средства;  

2. Да се модернизира  системата за градския транспорт чрез закупуване на нов 
подвижен състав, който отговаря на европейската екологична политика - 4 елек-
тробуса, зарядни станции и трансформаторна машина. 
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3. Да се обнови  транспортната инфраструктура чрез ремонт и реконструкция на 30 
спирконавеса, приоритетно на спирките по бул. „Добричка епопея“, натоваре-
ните спирки по линиите, обслужвани от електробусите и спирките с натоварен 
пътникопоток в централната градска част;  

4. Да се реконструира  бул. "Добричка епопея" като една от основните артерии на 
интегрираната система за обществен градски транспорт;   

5. Да се надгради  Схемата на велосипедното движение в гр. Добрич чрез изграж-
дане на нови велосипедни алеи по бул. „Добричка епопея“, като част от систе-
мата за интегриран градски транспорт.   

 
Проект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“ 
Проектът е стартирал през м. май 2020 година и е в процес на изпълнение. 
Индикатор „Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се 
ползват от модернизирана социална инфраструктура“ 

 
Източник: ИСУН 

 
Индикатор „Брой на модернизираните обекти за социални услуги“ 

 
Източник: ИСУН 

 
Индикатор „Население, ползващо подобрени социални услуги“ 
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Източник: ИСУН 

 
Избраните индикатори са релевантни към проекта. 
 

7.4.5. Оценка на използването на разработените в ИПГВР индикатори в 
реализираните проекти. 

Както вече беше отбелязано по-горе, в действащия ИПГВР – Добрич индикаторите 
са разработени в съответствие с Методическите насоки и следват философията на интег-
рираното градско възстановяване и развитие. Би следвало при определяне на индика-
торите на отделните проекти те да бъдат прилагани или поне да бъдат използвани по-
добни индикатори на тези от четирите групи: 

• Индикатори за реализация на стратегическите цели на ИПГВР; 
• Индикатори за ресурс; 
• Индикатори за продукт; 
• Индикатори за мониторинг. 

 
Следващата таблица показва връзката на индикаторите на всеки от проектите с 

тези от ИПГВР. В жълто са маркирани съответствията между тях. 
 

Таблица 11: Индикатори в проектите и връзка с индикаторите в ИПГВР 
 

                                                          

 

                                                      Индикатори, заложени в ИПГВР21 
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21 Индикатори, заложени в проектите, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ З: Кодове и индикатори по процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020“. 
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Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич 

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаля-
ване на емисиите на парникови газове 

    

Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична 
енергия от обществените сгради 

    

Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо разви-
тие в Добрич 

Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя     

Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич 

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаля-
ване на емисиите на парникови газове 

    

Енергийна ефективност: Брой обновени сгради     

Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на 
енергопотребление 

    

Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – 1 

Брой на модернизираните образователни институции     

Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи 
модернизираната образователна инфраструктура 

    

Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструк-
тура, предназначена за грижи за децата или образование 

    

Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич 

Брой население, ползващо се от подобрена градска среда     

Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в 
градските райони 

    

Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич 

Пътувания с обществен градски транспорт по нови или подобрени линии на 
обществения транспорт 

    

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаля-
ване на емисиите на парникови газове 

    

Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт     

Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства 

Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се полз-
ват от модернизирана социална инфраструктура 
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Брой на модернизираните обекти за социални услуги     

Население, ползващо подобрени социални услуги     

 
Следващата таблица показва кои от индикаторите в четирите групи на ИПГВР са 

използвани в разработените впоследствие проекти. С жълто са маркирани съответстви-
ята между тях. 

 
Таблица 12: Индикатори в ИПГВР и използването им в проектите 
 
1. Индикатори за реализация на стратегическите цели на ИПГВР 

Индикатори за изпълнение на стратегическа цел 1 : Оптимизиране на градския потенциал за постигане на 
икономически растеж с основни показатели по-високи от средните за страната. 

1. Увеличен брой работни места в иновативни фирми, разположени в благоустроени индустриални 
зони 

 

2. Увеличен брой работни места в ключови за града индустрии  

3. Увеличен коефициента на заетост (във възрастовата група 20-64)  

Индикатори за изпълнение на стратегическа цел 2: „Зелено”, природосъобразно градско възстановяване и 
развитие и предоставяне на ефикасни публични услуги. 

1. Намаление на вредните емисии от транспорта  

Индикатори за изпълнение на стратегическа цел 3: Осигуряване на равни възможности за развитие и изява 
на всички граждани на Добрич. 

1. Брой домакинства с висока безработица на членове си.  

2. Намален процент на ранно напускащи училище.  

Индикатори за изпълнение на стратегическа цел 4: Подобряване качеството и ефективността на управле-
нието и администрацията за по-ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси и за засил-
ване на гражданското участие. 

1. Подобрена координация на публичните инвестиции (качествена оценка основана на конкретни 
казуси) 

 

2. Увеличена интензивност на сътрудничеството между местните власти, бизнеса, НПО  
 
2. Индикатори за ресурс 

1. Използван човешки ресурс – разкрити нови работни места за реализация на проектите  
2. Използван финансов ресурс (инвестиции) за реализация на проектите включени в ИПГВР  

3. Привлечени чужди инвестиции за реализация на проекти, включени в ИПГВР  

 
3. Индикатори за продукт 

Техническа (транспортно-комуникационна  инфраструктура) 

1. Предвидени улици за изграждане, рехабилитация и реконструкция.  
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2. Предвидени за изграждане, рехабилитация и реконструкция прилежащи елементи на уличната 
мрежа: тротоари. 

 

3. Предвидени за изграждане, рехабилитация и реконструкция прилежащи елементи на уличната 
мрежа: зелени площи. 

 

4. Предвидени за изграждане, рехабилитация и реконструкция прилежащи елементи на уличната 
мрежа: улично осветление. 

 

5. Предвидени за изграждане, рехабилитация и реконструкция прилежащи елементи на уличната 
мрежа: пътна сигнализация. 

 

6. Предвидени за изграждане велоалеи.  

7. Предвидени за изграждане места за временно паркиране на велосипеди (бр. Веломеста).  

8. Предвидени нови паркоместа за автомобили.  

Социална инфраструктура: Образователна, Здравна, Социална 

1. Обновени и  рехабилитирани (включително и проведени мерки за енергийна ефективност) 
обекти на образователната инфраструктура (детски заведения и училища). 

 

2. Ученици, които ще ползват рехабилитирани и обновени училища и училищни дворове(Засегнати 
групи население). 

 

3. Деца , които ще бъдат настанени в рехабилитирани и реновирани детски заведения.  
4. Предвидени за рехабилитация училищни дворове и прилежащи пространства на детски заведе-
ния. 

 

5. Разходи за енергия (отопление) на училища и детски заведения.  

6. Предвидени за обновяване и рехабилитация (включително и мерки за енергийна ефективност) 
обекти на здравната  инфраструктура (детски ясли). 

 

7. Места в предвидени за обновяване и рехабилитация (включително и мерки за енергийна ефек-
тивност) обекти на здравната  инфраструктура (детски ясли)(Засегнати групи население). 

 

8. Разходи за отопление и други, свързани с ел.енергия в предвидени за обновяване и рехабилита-
ция (включително и мерки за енергийна ефективност) обекти на здравната  инфраструктура (детски 
ясли). 

 

9. Предвидени нови обекти за социални дейности за изграждане.  

10. Брой лица от целева група, обхванати от нови обекти за социални дейности.  

Културно наследство и културна инфраструктура 

1. Предвидени за обновяване и рехабилитация обекти на културната  инфраструктура.  
2. Предвидени за реставрация, консервиране и експониране културни паметници.  

Обитаване и жилищна  среда (вътрешноквартални пространства) 

1. Обновени междублокови пространства.  

2. Засегнато население в близост до обновени междублокови пространства.  

3. Предвидени за изграждане нови и рехабилитирани съществуващи детски площадки.  
4. Засегнато население в близост до предвидени за изграждане нови и рехабилитирани съществу-
ващи детски площадки. 

 

Зелена система и  среда за спорт и ежедневен отдих 

1. Предвидени за изграждане и обновяване територии за обществен отдих – паркове, градини, зе-
лени площи. 

 

2. Предвидени за обновяване и рехабилитация спортни зали.  
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4. Индикатори за мониторинг 

Техническа (транспортно-комуникационна  инфраструктура) 

1. Изградени, рехабилитирани и реконструирани улици по проекти, включени в ИПВГР.  
2. Изградени, рехабилитирани и реконструктурирани прилежащи елементи на уличната мрежа: тро-
тоари. 

 

3. Изградени, рехабилитирани и реконструктурирани елементи на уличната мрежа: зелени площи.  
4. Изградени, рехабилитирани и реконструктурирани елементи на уличната мрежа: улично осветле-
ние. 

 

4а. Икономически ефект от изграждане, рехабилитация и реконструкция улично осветление.  
5. Изградени, рехабилитирани и реконструирани прилежащи елементи на уличната мрежа: пътна 
сигнализация. 

 

6. Изградени велоалеи.  

7. Изградени места за временно паркиране на велосипеди (бр. Веломеста).  

8. Изградени нови паркоместа за автомобили.  

Социална инфраструктура: Образователна, Здравна, Социална 

1. Обновени и  рехабилитирани (включително и проведени мерки за енергийна ефективност) обекти 
на образователната инфраструктура (детски заведения и училища). 

 

2. Ученици, ползващи рехабилитирани и обновени училища и училищни дворове(Засегнати групи 
население). 

 

3. Деца настанени в рехабилитирани и реновирани детски заведения.  

4. Рехабилитирани училищни дворове и прилежащи пространства на детски заведения.  

5. Намалени разходи за енергия (отопление) на училища и детски заведения.  

6. Обновени и рехабилитирани (включително и мерки за енергийна ефективност) обекти на здрав-
ната  инфраструктура (детски ясли). 

 

7. Места в обновени и рехабилитирани (включително и мерки за енергийна ефективност) обекти на 
здравната  инфраструктура (детски ясли)(Засегнати групи население). 

 

8. Намаляване на разходи за отопление и други, свързани с ел. енергия в обновени и рехабилити-
рани (включително и мерки за енергийна ефективност) обекти на здравната  инфраструктура (детски 
ясли). 

 

9. Изградени нови обекти за социални дейности.  

10. Брой лица от целева група, обхванати от нови обекти за социални дейности.  

Културно наследство и културна инфраструктура 

1. Увеличен брой културни прояви, провеждани в  подпомогнатите обекти (зали) за културни дей-
ности. 

 

Обитаване и жилищна  среда (вътрешноквартални пространства) 

1. Увеличение на цените на недвижимите имоти в близост до обновените територии.  

2. Засегнато население в близост до обновени междублокови пространства.  

3. Изградени нови и рехабилитирани съществуващи детски площадки.  

4. Засегнато население в близост до изградени нови и рехабилитирани съществуващи детски пло-
щадки. 

 

Зелена система и  среда за спорт и ежедневен отдих 

1. Изградени и обновени територии за обществен отдих – паркове, градини, зелени площи.  

2. Спортни прояви  в подпомогнатите спортни обекти.  
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От двете сравнения може да се направи извод, че съответствията са твърде 

малко. При разработката на проектите са определяни индикатори, без да се използва 
вече създадената база в ИПГВР. Доколкото процесите, свързани с мениджмънта на кон-
кретно проектно предложение се основават на изисквания, определени във външни ус-
ловия (Условията за кандидатстване и условията за изпълнение, определени от съответ-
ния управляващ орган на ОП), то при разработването на апликационните форми адми-
нистрацията следва тези правила и изисквания, с цел постигане на съответствие по от-
ношение на допустимост на дадения проект. Затова и определените проектни индика-
тори не кореспондират с определените индикатори за наблюдение на ИПГВР. Тяхното 
измерване/ отчитане осигурява условията за изпълнението съответния финансов инст-
румент (в случая ОПРР). По дефиниция ИПГВР интегрира политики и обединява разно-
родни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на 
визията и стратегията за развитие на града, респективно конкретни приоритети на раз-
витието, определени в действащите стратегически документи. Затова между разработе-
ните индикатори са тези, с които се измерва постигането на стратегическите цели, из-
мерват се използваните ресурси, търси се комплексност на резултатите. 

Както става ясно, от индикаторите за стратегически цели се използва само този за 
Стратегическа цел 2, не е използван нито един индикатор за ресурси, намерили са при-
ложение много малко от тематичните индикатори за продукт и мониторинг. 

 
7.4.6. Оценка на използването на препоръчаните индикатори в Методическите 

насоки 2015 година в реализираните проекти. 
Друг източник на примерни индикатори за интегрирани планове са Методически 

насоки за разработване и прилагане на ИПГВР – 2015. В насоките са посочени три групи 
индикатори: 

• индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положи-
телните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване  качеството на 
живот; 

• индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния 
ефект; 

• индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията. 
Следващата таблица показва връзката на индикаторите на всеки от проектите с 

тези от Методическите насоки. С жълто са маркирани съответствията между тях. 
 

Таблица 13: Индикатори в проектите и връзка с индикаторите в Методическите насоки 
2015 година 
 

 

Индикатори, заложени в   

Методическите насоки     
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Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич 

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на 
емисиите на парникови газове 

   

Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енер-
гия от обществените сгради 

   

Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо разви-
тие в Добрич 

Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя    

Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич 

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на 
емисиите на парникови газове 

   

Енергийна ефективност: Брой обновени сгради    

Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопот-
ребление 

   

Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – 1 

Брой на модернизираните образователни институции    

Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модерни-
зираната образователна инфраструктура 

   

Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, пред-
назначена за грижи за децата или образование 

   

Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич 

Брой население, ползващо се от подобрена градска среда    

Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските 
райони 

   

Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич 

Пътувания с обществен градски транспорт по нови или подобрени линии на общест-
вения транспорт 

   

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на 
емисиите на парникови газове 

   

Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт    

Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства 

Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от 
модернизирана социална инфраструктура 
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Брой на модернизираните обекти за социални услуги    

Население, ползващо подобрени социални услуги    

 
Следващата таблица показва кои от индикаторите в трите групи на Методическите 

насоки са използвани в разработените проекти. С жълто са маркирани съответствията 
между тях. 

 
Таблица 14: Индикатори в Методическите насоки 2015 г. и отразяването им в ИПГВР 
 

Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в град-
ската среда с пряк принос за повишаване  качеството на живот 

Подобрени инфраструктурни елементи  

Обновени многофамилни жилищни сгради  

Брой нови социални жилища, реконструирани / ремонтирани  

Повишено качество на публичната и работната физическа среда  

Подобрена достъпност  

Увеличени зелени площи и други мерки, подобряващи екологическите условия  

Увеличаване на заетостта  

Увеличен брой на икономическите субекти, настанили се в „зона с потенциал за икономическо раз-
витие" 

 

Повишен инвестиционен интерес, респ. повишена пазарна цена на недвижимата собственост  
Икономисана топлинна и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефектив-
ност 

 

Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект 

Икономия на труд, оборудване и финанси  

Площ (ха) на ново-усвоените терени в реновирани производствени зони  

Брой ново-разкрити работни места в обновени производствени територии и/или в новосъздадени 
производствени зони 

 

Брой публични обекти с улеснен достъп за лица с увреждания  

Индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията 

Увеличена посещаемост  

Ръст на инвестициите и новосъздадени (разширени) икономическите активности  

Нови работни места  

Увеличена производителност  

Повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура  

Интегриране на групите в неравностойно положение  

Относителен дял на  населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в 
ИПГВР 

 

Нарастване на частта от населението, облагодетелствано от подобрен транспортен достъп  
Нарастване на частта от населението, ползващо МОПТ за ежедневни пътувания (%)  
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Нарастване броя на лицата с физически увреждания, ползващи МОПТ за ежедневни пътувания (%)  
Относителен дял на територията (от общата територия на града/общината), придобила повишено 
качество на публичната и работната физическа среда 

 

 
И при тези сравнения се вижда, че присъщите на ИПГВР индикатори не са изпол-

звани в разработените проекти. Напълно са пренебрегнати индикаторите, свързани с из-
ползваните ресурси и има само няколко, които са близки до индикаторите за очакваните 
резултати и въздействието на територията.  

 
7.4.7. Изводи 

След направения преглед на индикаторите на проектите от ИПГВР се налагат 
следните изводи: 

• За всеки от проектите са определени индикатори за наблюдение, които са реле-
вантни към съдържанието на проекта; 

• На индикаторите са определени мерна единица, базова стойност и целева стой-
ност; 

• Определените индикатори са измерими; 
• За приключилите проекти е отчетена достигнатата стойност; 
• Не са предвидени междинни стойности и не са отчетени стойности на индикато-

рите в хода на проектите; 
• Не са предвидени наблюдения на индикаторите след приключване на проектите, 

за да се следи тяхната устойчивост; 
• При определяне на индикаторите на проектите не са използвани вече разработе-

ните в ИПГВР или препоръчани в Методическите насоки индикатори, тъй като ус-
ловията за кандидатстване и условията за изпълнение са определени от съответ-
ния управляващ орган на ОП; 

• За част от проектите не са подбрани индикатори, представящи същностни харак-
теристики на извършваните дейности и поставените цели - Проект „Реконструк-
ция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – 1“ 

• Не е ясно как изпълнителят при извършване на Прединвестиционното проучване 
на системата на градския транспорт на гр. Добрич е определил целевите стой-
ности на част от индикаторите - Проект „Развитие на интегрирана система на град-
ския транспорт на Добрич“ 

• Някои от постигнатите стойности са съмнително абсолютно равни на целевите, 
което поставя въпроса как точно са правени предвижданията и измерванията: 
 

Индикатор Целева  
стойност 

Достигната 
стойност 

Намаляване на емисиите на парникови га-
зове - тонове СО2 233,610 233,610 

Понижаване на годишното потребление на 
първична енергия - kWh/година 849,868 849,868 

Очаквано годишно намаляване на емисиите 
на парникови газове - тонове СО2 338 338 

 
• В ежегодните Доклади за наблюдение и отчитане на ИПГВР не е правен анализ 

на индикаторите. Отсъствието на междинни стойности в процеса на изпълнение 
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на проектите не позволява вземане на решения за извършване на необходими 
коригиращи действия. 

От двете сравнения може да се направи извод, че съответствията са твърде малко. 
При разработката на проектите са определяни индикатори, без да се използва вече 
създадената база в ИПГВР. Доколкото процесите, свързани с мениджмънта на конк-
ретно проектно предложение се основават на изисквания, определени във външни 
условия (Условията за кандидатстване и условията за изпълнение, определени от съ-
ответния управляващ орган на ОП), то при разработването на апликационните форми 
администрацията следва тези правила и изисквания, с цел постигане на съответствие 
по отношение на допустимост на дадения проект. Затова и определените проектни 
индикатори не кореспондират с определените индикатори за наблюдение на ИПГВР. 
Тяхното измерване/ отчитане осигурява условията за изпълнението съответния фи-
нансов инструмент (в случая ОПРР). 
 
7.4.8. Препоръки 
• Част от проектите в ИПГВР са текущи и ще се изпълняват до средата на 2022 го-

дина. За тях може да се направи преглед и преоценка на избраните индикатори, 
за да се повиши ползата от използването им; 

• Индикаторите на текущите проекти е добре да бъдат допълнени с такива, които 
измерват „интегрираността“ им; 

• Наблюдението на индикаторите трябва да се отразява в годишните Доклади за 
наблюдение и отчитане, с цел да бъдат използвани като инструменти за по-ефек-
тивно изпълнение на проектите и постигане на целите им; 

• При разработване на следващи проекти от експертите трябва да се изисква из-
ползване на цялата гама индикатори, разработени в ИПГВР и в Методическите 
насоки. 

 
8. Устойчивост на резултатите 

В контекста на целите на настоящия Доклад, устойчивост на резултатите следва да 
се търси в посока на това доколко постигнатата положителна промяна (положителни 
резултати) ще продължи след приключване на конкретната интервенция и без осигу-
ряване на допълнителен публичен/ външен ресурс (EVALSED)22. 

Измерването на устойчивостта се извършва в дългосрочен план и показва в най-
добра степен доколко подкрепените инвестиции и финансов ресурс са били успешни, 
с оглед осигуряване на дългосрочен ефект на постигнатите резултати. 

Към момента на изготвяне на настоящия Доклад, част от проектите от Инвестици-
онната програма за реализацията на ИПГВР са в процес на изпълнение, с времеви хори-
зонт за реализация до 2023 година23. Както беше споменато в раздел VII, преки резул-
тати от изпълнението на ИПГВР са отчитани частично само за изпълнени проекти, на база 
проектни индикатори, а не за цялата Програма. Това предполага анализът и заключени-
ята, относно постигнатите резултати, да бъдат по-скоро с прогнозен характер за вероят-
ност или степен, до която може да се постигне тяхната устойчивост. 

 
22 Ръководство за оценка на социално-икономическото въздействие на Кохезионната  политика (EVALSED: 
The resource for the evaluation of Socio-Economic Development), 
https://www.eufunds.bg/archive2018/archive/documents/1259336700.pdf 
23 Споразумение за реализация на Инвестиционна програма за изпълнение на проекти от ИПГВР 2014-
2020: http://www.dobrich.bg/files/upload/0_IREF/Investicionna_programa_IPGVR_2014_2020.pdf  

http://www.dobrich.bg/files/upload/0_IREF/Investicionna_programa_IPGVR_2014_2020.pdf
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Устойчивостта е разгледана в следните аспекти: 
• Финансова – доколко са ефективни (1) изразходваните финансови ресурси за пос-

тигане на планираните резултати и (2) ресурсите за тяхното поддържане; 
• Организационна – доколко Общината има наличен/ изграден необходимият ин-

ституционален капацитет за управление на ИПГВР, включително наличие и при-
лагане на регламенти/правила за функциониране. 

В рамките на ИПГВР са реализирани чисто инфраструктурни проекти и устойчи-
востта на резултатите е оценена на база следните критерии: 
Финансови 

• Ефективност на изразходвания финансов ресурс за постигане на планираните ре-
зултати; 

• Ефективност на планираните и вложени ресурси за поддържане на постигнатите 
резултати.    

Екологични 
• Ресурсна ефективност и ефикасност на влагани суровини, материали, консума-

тиви; използвани технологии и оборудване; 
• Постигната степен на енергийна ефективност; 
• Постигната степен на въздействие върху околната среда и климата. 

Организационни 
• Наличие на гаранционни условия – в рамките на гаранционните срокове, съг-

ласно приложимите нормативни изисквания за различни видове СМР (заложени 
и в договорите с външните изпълнители); 

• Планирана следгаранционна поддръжка – осигуряване на достатъчен ресурс (ин-
ституционален и финансов) за поддържане на изградените/ реновираните/ реха-
билитирани инфраструктурни елементи, мрежи и системи; 

• Институционален ресурс за изпълнение на следгаранционното поддържане. 
В Таблица 15 е показано обобщение на финансовото изпълнение на проектите, а 

отчет на целевите стойности на проектните индикатори към съответния период на из-
пълнение е представен в раздел 7.4. от Доклада. 
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Таблица 15: Финансово изпълнение на проектите от ИП за реализацията на ИПГВР24  

№ 
Проект (наиме-

нование и № 
на АДБФП) 

Сключване на 
АДБФП (на-

чало на изпъл-
нение) 

Крайна 
дата 

Обща стой-
ност на про-

екта (лв.) 
БФП (лв.) 

Собствено фи-
нансиране 

(лв.) 

Реално изп-
латени суми 

(лв.) 

Усвояемост 
(%) 

Финансови 
корекции 

(лв.) 

Статус на 
проекта 

Процент 
на финан-
сови ко-
рекции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/6 10 11 12 

1 

BG16RFOP001-
1.011-0001-C01 
Внедряване на 
мерки за енер-
гийна ефектив-
ност и ремонт 
на сградата на 
РДПБЗН (РС 
ПБЗН) - Добрич 

28.11.2016 2.4.2019 600,000.00 600,000.00 0.00 524,587.42 87.43% 961.27 Изпълнен 0.16% 

2 

BG16RFOP001-
1.011-0002-C02 
"Подобряване, 
надграждане и 
реконструкция 
на инфраструк-
тура в зона с 
потенциал за 
икономическо 
развитие в 
Добрич" 

16.12.2016 14.5.2019 1,441,318.08 1,441,318.08 0.00 1,216,805.41 84.42% 12,593.97 Изпълнен 0.87% 

 
24 Източник на информация – ИСУН 2020 по данни, актуални към 03.11.2020 година 
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№ 
Проект (наиме-

нование и № 
на АДБФП) 

Сключване на 
АДБФП (на-

чало на изпъл-
нение) 

Крайна 
дата 

Обща стой-
ност на про-

екта (лв.) 
БФП (лв.) 

Собствено фи-
нансиране 

(лв.) 

Реално изп-
латени суми 

(лв.) 

Усвояемост 
(%) 

Финансови 
корекции 

(лв.) 

Статус на 
проекта 

Процент 
на финан-
сови ко-
рекции 

3 

BG16RFOP001-
1.011-0003-C03 
"Енергийно об-
новяване на 
многофамилни 
жилищни сгра-
ди в град Доб-
рич" 

4.1.2017 4.4.2019 3,038,478.90 3,038,478.90 0.00 2,430,783.12 80.00% 231,546.98 
В процес 

 на изпъл-
нение 

7.62% 

4 

BG16RFOP001-
1.011-0005-C03 
"Реконструк-
ция и обновя-
ване на обра-
зователна инф-
раструктура в 
Добрич - I" 

28.12.2017 02.10.2020 6,035,800.15 6,035,800.15 0.00 4,828,640.12 80.00% 630,832.06 
В процес 

 на изпъл-
нение 

10.45% 

5 

BG16RFOP001-
1.011-0007-C01 
„Развитие на 
интегрирана 
система на 
градския транс-
порт на Доб-
рич" 

12.3.2020 12.9.2022 8,183,546.72 7,856,290.60 327,256.12 3,297,143.94 41.97% 144,063.74 
В процес на 
изпълнение 

1.83% 
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№ 
Проект (наиме-

нование и № 
на АДБФП) 

Сключване на 
АДБФП (на-

чало на изпъл-
нение) 

Крайна 
дата 

Обща стой-
ност на про-

екта (лв.) 
БФП (лв.) 

Собствено фи-
нансиране 

(лв.) 

Реално изп-
латени суми 

(лв.) 

Усвояемост 
(%) 

Финансови 
корекции 

(лв.) 

Статус на 
проекта 

Процент 
на финан-
сови ко-
рекции 

6 

BG16RFOP001-
1.011-0006-C02 
"Реконструкция 
и благоустроя-
ване на градс-
ката среда в 
Добрич" 

19.11.2018 19.11.2020 6,489,146.90 6,489,146.90 0.00 5,025,287.81 77.44% 319,554.90 
В процес на 
изпълнение 

4.92% 

7 

BG16RFOP001-
1.011-0008-C01 
"Реконструкция 
на сграда за 
приют за без-
домни лица и 
семейства" 

12.05.2020 12.05.2022  575,526.49 575,526.49 0.00 201,434.27 35.00% 0.00 
В процес на 
изпълнение 

0.00% 

              

ОБЩО 26,363,817.24 26,036,561.12 327,256.12 17,524,682.09 67.31% 1,339,552.92  5.08% 
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Резултатите от оценката на устойчивостта на резултатите сочат следното: 
1. По отношение на ефективност на изразходвания финансов ресурс за постигане на 

планираните резултати: 
1.1. Отчетените стойности на изпълнените проектни дейности не надвишават прог-

нозния финансов ресурс, определен на етапа на договаряне за целия проект. 
Получените разлики между отчетените и договорени стойности са в границите 
на допустим толеранс от 20 % и са в резултат от: 

1.1.1. Договорени стойности в резултат от проведените процедури за опреде-
ляне на изпълнител по реда на ЗОП; 

1.1.2. Верификацията на отчетените разходи за изпълнени дейности от външни 
изпълнители. 

1.2. Средно претегленият процент на верифицираните разходи спрямо отчетените 
е 94,1. 

1.3. Не са установени планирани и неизпълнени дейности за приключилите про-
екти. 

2. По отношение на ефективност на планираните и вложени ресурси за поддържане 
на постигнатите резултати: 
По този критерий не може да се направи оценка за устойчивост, тъй като проектите 

са приключили през 2019 година. Не са предоставени данни за планиран и вложен ре-
сурс за поддържане на постигнатите резултати през 2020 година. 

Оценка за устойчивост на постигнатите резултати спрямо екологичните критерии 
не може да бъде извършена на този етап, поради следното: 

Изпълнението на проектите е приключило в края на 2019 година. Към настоящия 
момент е невъзможно да бъдат представени реални резултати от въздействието на от-
четените резултати, измервания и анализи, които да осигурят условията за оценката. 
Това би могло да бъде направено на по-късен етап, след периода на действие на Инвес-
тиционната програма за реализиране на ИПГВР, когато се предполага, че ще е налице 
нужната база данни, анализи и надеждни резултати. 

В допълнение, осигуряването на устойчивост особено по отношение на мерките за 
ЕЕ би могло да се осъществи чрез функциониращи системи за енергиен мениджмънт, 
прилагащи процесен подход за управление. 

Налице са условия за устойчивост на постигнатите резултати по отношение на: 
1. Гаранционни срокове – такива са предвидени в договорите с външни изпълнители за 

изпълняваните обекти. Устойчивостта на постигнатите резултати по този критерий е 
осигурена чрез механизмите на мониторинг и вътрешен контрол върху дейностите 
след тяхното изпълнение.  

2. Следгаранционна поддръжка – в програмите за капиталови разходи и в бюджета на 
Общината ежегодно се планират и разходват ресурси за поддържане на постигнатите 
резултати (изграденост на инфраструктурата, запазване на работните места, функци-
ониране на мрежи и системи и др.). Устойчивостта на постигнатите резултати по този 
критерий е в пряка зависимост от финансовите възможности на Общината за плани-
ране на ресурс. 

3. Институционален ресурс – създадени са структурни звена в рамките на администра-
цията, на които са делегирани права и функции да упражняват контрол върху дей-
ностите за следгаранционна поддръжка, с цел осигуряване на устойчивост на постиг-
натите резултати. 
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Изводи и препоръки: 
За да бъдат устойчиви резултатите, тяхното разпространение и използване следва 

да се  разглежда като непрекъснат процес, който продължава и след приключването на 
дадена интервенция (мярка, дейност, проект, програма и т.н.). Това означава коренна 
промяна на философията за управление на плановия документ. 

 
 

9. Преглед на проекти, които допринасят за изпълнението на 
ИПГВР 

 
За периода на действие на ИПГВР – 2014-2020, Община град Добрич е изпълнила про-
екти извън плана, които имат принос в изпълнението на неговите стратегически цели и 
приоритетни области и добавят стойност в получените резултати. Тези проекти са фи-
нансирани със средства от ЕСИФ и от други външни източници. 
В Приложение 2 са посочени проектите и техния принос към съответната СЦ на ИПГВР. 
 
 

10. Проблемни области. Задържащи фактори за развитието 
на местно ниво 

 
При извършения анализ и оценка на изпълнението на плана се открояват следните 

„слаби места“ (проблемни области):  
 
Планиране на изпълнението 

Видно е, че включените в ИПГВР комплексни проекти изискват ресурс, който над-
вишава многократно капацитета на общината за тяхното финансиране. Това поставя под 
въпрос реалистичността на целия ИПГВР, както от гледна точка на налични ресурси, така 
и на възможности за изпълнение.  

Като елементи от цялостния мениджмънт на ИПГВР може да се отбележи отсъст-
вие на управлението на риска, наблюдението и оценката на постигнатите резултати. В 
тази връзка и като резултат от анализа на изпълнението се отчита следното: 

• Финансовото изпълнение на ИПГВР към 31.10.2020 г. е 25,2 %, и се очаква към 
края на периода да бъде 29,7 % (справка – Таблица 3: Финансово изпълнение по 
зони за въздействие за периода от 2014 до 31 октомври 2020 г.);  

• Неизразходваният планиран ресурс е 70,3 %; 
• Не са привлечени частни инвестиции за реализиране на планираните интер-

венции;  
• Не са използвани други източници на публичен ресурс, освен определените 

по ПО 1 на ОПРР 2014-2020;   
• Нереалистично са планирани проектите в рамките на възможностите за фи-

нансиране по ТГС Румъния-България 2014-2020 – на стойност 14,517 млн. лв. 
Единственият осъществен проект включен в ИПГВР  включва дейности по про-
ект ЗВIV-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Детелина", финансиран 
по линия на ОПРР 2014-2020 г.  В същото време, следва да се отбележи, че в 
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процес на изпълнение е проект „Рехабилитация и модернизация на ул. „Ни-
кола Петков“  и  част от булевард „Добруджа“, финансиран по програма 
INTERREG V A Romania – Bulgaria, на обща стойност от близо 8 млн. лв., който 
има принос в постигане на стратегическите цели на Плана. 

Правила за приоритизиране на проектите 
Липсва методология за приоритизиране на проектите на база определени крите-

рии, или друг регламент, който да е достатъчно ясен, надежден и прозрачен, за да га-
рантира интегритет на интервенциите за постигане на стратегическите цели на плановия 
документ. Наличието на система от правила как точно се извършва приоритизирането, 
при какви условия и каква рамка, би предотвратило нежеланите последици в различни 
аспекти (финансови, организационни, функционални и др.).  

Основен инструмент за реализация на ИПГВР е процедура ВG16RFOР001-1.001-040 
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" по ОПРР 
2014-2020. Липсата на методология какво се случва при недостиг на финансов ресурс за 
финансиране на предвидените проекти от ИПГВР се явява сериозна бариера за реализи-
ране на плановия документ.  
Административен и институционален капацитет 

Отчита се сравнително висок процент на санкции вследствие на констатирани на-
рушения в хода на изпълнението на проекти, особено от зона за въздействие I „Зона с 
преобладаващ социален характер“ (9,3 % от отчетените разходи).  

Недобра съгласуваност между звената, което поставя под въпрос каквото и да е 
изпълнение.   
Системи за мониторинг 

Резултатите от наблюденията, анализа и оценката на изпълнението на ИПГВР на-
лагат извода, че макар в плановия документ да е определена система от индикатори, то 
отделен анализ за тяхното изпълнение не е наличен.  

Липсата на систематизирана информация, чрез която да се измерят индикаторите, 
затруднява оценката на постигнатите резултати и на тяхното въздействие.  

Извършването на междинна оценка на ИПГВР би улеснило отчитането на резулта-
тите от изпълнението му.  
Задържащи фактори:  
Недостатъчното финансиране;  
Неефективни механизми за партньорство и обмен на идеи и добри практики.   
 
 

11. Изводи и препоръки 
 
Изводи 

Планираният ресурс за реализацията на ИПГВР надвишава неколкократно израз-
ходваните средства (25,2%) по конкретните проекти, което е показател за нереалистично 
поставени цели, приоритети и разработени проектни идеи. 

Основен инструмент за реализацията на ИПГВР на гр. Добрич е процедура за ди-
ректно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16RFOР001-1.001-040 „Из-
пълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", която се реа-
лизира в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по която Община град Добрич е 
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конкретен бенефициент. Това до известна степен ограничава възможността за постигане 
на по-добри резултати по отношение на градското развитие.  

По отношение на зоните за въздействие, най-голям напредък е постигат в Зона за 
въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско значение" (31,6% от предварител-
ният бюджет). На следващо място по усвояемост на бюджетираните средства са проек-
тите от Зона за въздействие I "Преобладаващ социален характер" (20% от предварител-
ния бюджет). В Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие" реалният 
размер на инвестиции възлиза на над 2 млн. лв., като отчетеното изпълнение е в размер 
на над 19% от предвидения за зоната. Независимо, че като абсолютна сума, инвестици-
ите в Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена значимост" са на 
стойност 8,294 млн. лв., степента на финансово изпълнение до момента е най-ниско – 
общо 15,3%. Тази несъразмерност в изразходването на ресурсите между различните 
зони за въздействие също е белег за слабости в процеса на планиране и в частност на 
определяне на приоритети. 

Не са правени изменения на одобрения ИПГВР, въпреки възможността това да 
бъде направено на два пъти (през 2015 и 2019 г.), съгласно Методическите насоки за 
разработване и прилагане на интегрираните планове за градско възстановяване и раз-
витие. В резултат на това не е използвана възможността за включване на допълнителни 
проекти извън одобрените зони за въздействие за подкрепа на функционални връзки на 
града и неговата периферия (т. 4.3 от Методическите насоки). 

За изпълнение на проектите от Инвестиционната програма на Община град Добрич 
по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. не са използвани финансови инструменти. 

 
Препоръки 

С цел подобряване процесите на планиране в бъдещи периоди би било добре да 
се търсят възможности за: 

Синхронизиране между различните планови документи, което би осигурило устой-
чивост на резултатите и синергия между отделните дейности и проекти; 

Поставяне на реалистични и постижими цели, които да са добре обосновани и 
свързани с потенциала за развитие на общината; 

Стремеж към по-голяма реалистичност при планирането и съобразяване с налич-
ните или възможни за осигуряване финансови, човешки и времеви ресурси на общината 
в т.ч. и възможностите за осъществяване на проекти в партньорство, използване на фи-
нансови инструменти и др.; 

Разработване на система за управление на риска, която би минимизирала значи-
телно налагането на финансови корекции, би подобрила процесите по реализиране на 
отделните проекти и мерки, и като цяло би осигурила по-добро управление и изпълне-
ние; 

Определяне на междинни стойности на индикаторите за изпълнение на плана, рес-
пективно на съответните проекти, което би улеснило тяхното следене и отчитане, както 
и би осигурило яснота за реализацията на напредъка на плановия документ; 

Осигуряване на системен подход за мониторинг на изпълнението на плановите до-
кументи и в частност за следене и обобщаване на наличните данни, но също и при ця-
лостното управление на конкретните проекти. 
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12. Източници на информация 

Използвани източници на информация, систематизирани в азбучен ред: 
1. Българска банка за развитие 
2. Доклади за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Об-

щина град Добрич, за периода 2017 - 2019 г. 
3. Доклади за наблюдение и отчитане на Инвестиционната програма за изпълне-

ние на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Доб-
рич, за периода 2016 - 2018 г. 

4. Закон за регионалното развитие, обн. ДВ бр. 50/2008 г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 
13 Март 2020 г. 

5. Информационна система за управление и наблюдение на средства от ЕС в Бъл-
гария (ИСУН)  

6. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Добрич 2014 - 
2020 г., одобрен от Общински съвет на Община град Добрич с Решение №22-
11/23.07.2013 г. 

7. Инвестиционна програма на Община град Добрич 2014 – 2020 г., Споразумение 
за реализация м/у МРРБ и Община град Добрич от 15.06.2016 г.  

8. Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие (Изменение), МРРБ, м. март 2019 г. 

9. Национален статистически институт 
10. Национален статистически институт – Информационна система за мониторинг 

на европейски и национални стратегии и регионална политика  
11. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. 
12. Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 - 

2022 г. 
13. Областна стратегия за развитие на Област Добрич за периода 2014 – 2020 г. 
14. Община град Добрич - информация, предоставена от ресорни дирекции 
15. Общински план за развитие на Община град Добрич за 2014 – 2020 г.  
16. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 

г. 
17. Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г. 
18. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 
19. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. 
20. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г. 
21. Отчети на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич, за периода 

2014 - 2019 г. 
22. Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие, приет с ПМС № 183 

от 04.08.2020 г., Обн. ДВ. бр. 70 от 7 Август 2020 г. 
23. Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич и актуализации към 

нея, за периода 2014 - 2020 г.  
24. Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 – 2020 г. 
25. Ръководство за оценка на социално-икономическото въздействие на Кохезион-

ната  политика (EVALSED) 
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13. Приложения 

 
Приложение 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  
ОСЗ 22/23 юли 2013 година  

 
ПРОТОКОЛ 

№ 22 
от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 23 юли 2013 година 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
Обсъждане и одобрение на етап “Същностен (съдържателно – проектен) 
в рамките на  Проект „Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие на град Добрич” BG161PO001/1.4-07/2010/020 

 
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 
РЕШЕНИЕ 22 – 11: 

 
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2, във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА: 
 

1. Приема проект на Интегриран план за градско възстановяване 
и развитие на Добрич и документи, обосноваващи разработката. 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич организацията и из-
пълнението на всички необходими дейности. 

 
 

ГЛАСУВАЛИ:  
32 “за”, 0 “против”, 1 “въздържал се”. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

(Ангел Табаков)  
 
ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

        (Велка Тонева)   
 
Вярно с оригинала!  
Снел преписа:  
   (Кера Колева)  
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Приложение 2 

Проекти извън ИПГВР, изпълнявани в периода 2014-2020, които имат принос в постигане на стратегическите цели на Плана 
 
А. Финансирани с ресурс от ЕСИФ 

Проект Кратко описание Източник на  
финансиране 

Обща 
стойност 

(лв.) 

% съ-
финан-
сиране 

Парт-
ньори 

Период 
на из-
пълне-

ние 

Обвързаност с ИПГВР и при-
нос в изпълнението 

СЦ Приоритетна  
област 

Подобряване на 
връзката с  TEN-T 
мрежата в транс-
граничния регион 
Меджидия – Доб-
рич 

Рехабилитация и модерниза-
ция на ул. „Никола Петков“ 
и  част от булевард „Добру-
джа“ 
Партньор – Община Ме-
джидия 

INTERREG V A 
Romania – Bulgaria 
Трета покана за 
кандидатстване 
със заявления за 
интерес 

15 624 
662,00 15% 

 
Община  

Ме-
джидия 
Румъния 

 
 

2018 – 
2021  

СЦ 1 ПО 1: Устойчива 
градска мобилност 

„Функциониране  
на Областен инфор-
мационен център-
Добрич“ 

Разпространение на инфор-
мация относно политиките 
на ЕС, Споразумението за 
партньорство, управлението 
и изпълнението на ЕСИФ 

ОПДУ 
BG05SFOP001-
4.001 

369 936,00 - - 2019 – 
2021 

СЦ 3  
СЦ 4 

ПО 3:  
„Пълноценно из-
ползване на потен-
циала за икономи-
ческо развитие“ 

„Развитие  на Об-
ластен информаци-
онен център-Доб-
рич“ 

Разпространение на инфор-
мация относно политиките 
на ЕС, Споразумението за 
партньорство, управлението 
и изпълнението на ЕСИФ 

ОПДУ 
BG05SFOP001-
4.001 

229 587,00 - - 
2015 – 
2018 

 

СЦ 3 
СЦ 4 

ПО 3:  
„Пълноценно из-
ползване на потен-
циала за икономи-
ческо развитие“  

„Подкрепа за Меж-
динното звено и за 
управлението на  
инвестиционната  
програма за изпъл-
нение на ИПГВР на 
град Добрич“ 

Повишаване на капацитета 
на Община град Добрич за 
изпълнението на Интегрира-
ния план за градско възста-
новяване и развитие и на ин-
вестиционната програма за 
реализация на ИПГВР чрез: 

ОПРР, приори-
тетна ос 8 Техни-
ческа помощ 

150 161,00 - - 2016 – 
2023 

СЦ 3 
СЦ 4 

ПО 3:  
„Пълноценно из-
ползване на потен-
циала за икономи-
ческо развитие“ 
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Проект Кратко описание Източник на  
финансиране 

Обща 
стойност 

(лв.) 

% съ-
финан-
сиране 

Парт-
ньори 

Период 
на из-
пълне-

ние 

Обвързаност с ИПГВР и при-
нос в изпълнението 

СЦ Приоритетна  
област 

актуализация на СФУК, обез-
печаване на работата на 
екипа за управление на ин-
вестиционната програма, на 
Междинното звено и външ-
ните оценители, както и чрез 
осигуряване на участие в 
програми за обучение, об-
мен на опит и добри прак-
тики. 

Проект „Приеми ме 
2015” 

Усъвършенстване и разширя-
ване обхвата на услугата 
„приемна грижа"; 
Затвърждаване предоставя-
нето на услугата на местно 
ниво като алтернативна 
форма за отглеждане на 
деца в риск в семейна среда;  
Иновативен елемент по от-
ношение на подкрепата, на-
сочена към развитие на „спе-
циализирана приемна 
грижа“ за деца с уврежда-
ния, деца, жертви на наси-
лие или трафик, както и за 
деца, непридружени бе-
жанци; 

ОПРЧР 2014-2020 
BG05M9OP001-
2.003-0001-C01, 
съгласно подпи-
сано Споразуме-
ние за партньорс-
тво № BG03-ПС01-
56 от 11.12.2015 г. 
между АСП и Об-
щина град Добрич 

1 553 
277,00 - 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

2015 – 
2020 

СЦ 3 ПО 2:  
„Благоустроена и 
привлекателна 
градска среда и со-
циална инфраструк-
тура“ 
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Проект Кратко описание Източник на  
финансиране 

Обща 
стойност 

(лв.) 

% съ-
финан-
сиране 

Парт-
ньори 

Период 
на из-
пълне-

ние 

Обвързаност с ИПГВР и при-
нос в изпълнението 

СЦ Приоритетна  
област 

Специален фокус се поставя 
върху настаняването на деца 
до 3-годишна възраст. 

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

Рехабилитация на водоснаб-
дителната и канализационна 
система – над 77 км. водоп-
ровод и над 4 км. канализа-
ционни колектори, Реконст-
руиране на три канално-пом-
пени станции и модернизи-
ране на пречиствателната 
станция за отпадъчни води 
край Врачанци. 

BG16M1OP002-
1.006 – „Изпълне-
ние на ранни ВиК 
проекти“, ПОСВ. 

95 541 213,
00  10 % - 2016 – 

2024  

СЦ 1 
СЦ 2 

ПО 5:  
„Градски метаболи-
зъм и предотвратя-
ване на рискове“ 

"Реконструкция и 
модернизация на 
Професионална 
гимназия по вете-
ринарна медицина 
"Проф. д-р Георги 
Павлов" град Доб-
рич" 

Проектиране, авторски над-
зор и изпълнение на реконс-
трукция и ремонт на Профе-
сионална гимназия по вете-
ринарна медицина "Проф. д-
р Георги Павлов" град Доб-
рич 

Оперативна прог-
рама  „Региони в 
растеж“  2014-
2020г. 
BG16RFOP001-
3.002 „Подкрепа 
за професионал-
ните училища в 
Република Бълга-
рия” 

1 299 
954,80 - - 

20.12.201
6 - 

25.9.2019 

СЦ 3 ПО 2:  
„Благоустроена и 
привлекателна 
градска среда и со-
циална инфраструк-
тура“ 
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Б. Финансирани с друго външно финансиране 

Проект Кратко описание Източник на  
финансиране 

Обща 
стойност 

(лв.) 

% съ-
финан-
сиране 

Парт-
ньори 

Период 
на из-
пълне-

ние 

Обвързаност с ИПГВР и 
принос в изпълнението 

СЦ Приоритетна 
област 

„Създаване на еле-
менти за достъпна 
среда при спортен 
комплекс   
„Добротица“ град 
Добрич“ 

 Изграждане на рампа за дос-
тъп  към централен вход на ком-
плекс " Добротица" и обособя-
ване на  зона за хора с намалена 
подвижност и хора с уврежда-
ния, включително и достъп към 
нея в залата за волейбол и бас-
кетбол. 

Агенция за хората 
с увреждания  

   22 
614,00 - - 2019 – 

2020 СЦ 3 

ПО 2: „Благоуст-
роена и привле-
кателна градска 
среда и соци-
ална инфраст-
руктура“ 

„Младежки център 
Добрич – Вашето 
днес“ 

Разширяване на териториалния 
обхват на Младежки център Доб-
рич и повишаване   разнообрази-
ето на дейностите, броя на мла-
дежите и участници от други въз-
растови групи в дейности на мла-
дежкия център, за да се отговори 
на нуждите и стремежите на мла-
дите хора и представителите на 
общността, включително тези от 
уязвимите групи. 

ФМ на ЕИП 2014-
2021. 
Програма „Мес-
тно развитие, на-
маляване на бед-
ността и подоб-
рено включване 
на уязвими 
групи“  

2 186 441 - - 2020 – 
2023 СЦ 3 

ПО 2: „Благоуст-
роена и привле-
кателна градска 
среда и соци-
ална инфраст-
руктура“ 

G06-102   
„Младежки център 
Добрич – Вашето 
утре“ 

Привличане и интегриране в об-
щността  на младежи  между 15 и 
29 години, младежи от семейс-
тва с нисък доход, с девиантно 
поведение, настанени в соци-
ални институции, младежи в 
риск от етническите малцинства, 
младежи в риск, живеещи в 
малки и отдалечени населени 

Програма „Деца и 
младежи в риск“, 
Компонент 1 
„Младежи в 
риск“, Финансов 
механизъм на Ев-
ропейското ико-

2 482 812 - - 2014 – 
2017 СЦ 3 

ПО 2: „Благоуст-
роена и привле-
кателна градска 
среда и соци-
ална инфраст-
руктура“ 
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Проект Кратко описание Източник на  
финансиране 

Обща 
стойност 

(лв.) 

% съ-
финан-
сиране 

Парт-
ньори 

Период 
на из-
пълне-

ние 

Обвързаност с ИПГВР и 
принос в изпълнението 

СЦ Приоритетна 
област 

места, посредством включването 
им в дейностите на Младежки 
център Добрич.   

номическо прост-
ранство 2009-
2014. 

Къща-музей „Адри-
ана Будевска“ 

Цялостна реконструкция на 
къща-музей „Адриана Будевска“ 

Министерство на 
културата  72 000  10 % - 2019 СЦ 2 

ПО 2:  
„Благоустроена 
и привлекателна 
градска среда и 
социална инф-
раструктура“ 

„Заедно учим, тво-
рим и играем“ 
 

Създаване на условия за равен 
достъп до качествено образова-
ние, интеграция на децата и уче-
ниците от етническите малцинс-
тва, повишаване квалификацията 
на педагогическите специалисти 
за работа в мултикултурна обра-
зователна среда. 

Център за образо-
вателна интегра-
ция на децата и 
учениците от ет-
ническите мал-
цинства. Договор 
№ БС-33.16-2-020. 

38 150 - - 2017 – 
2019 СЦ 3 

ПО 2: 
„Благоустроена 
и привлекателна 
градска среда и 
социална инф-
раструктура“ 
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